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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

PATENTY
UDZIELONE PRAWA
(od nr 237 551 do nr 237 650 oraz nr 234 885, 237 150)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 237576
(41) 2019 09 09
(51) A01C 1/08 (2006.01)
(21) 424798 (22)
2018 03 08
(72) GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); KAPELA KRZYSZTOF,
Siedlce (PL); ZARZECKA KRYSTYNA, Siedlce (PL); NIEWĘGŁOWSKI
MAREK, Siedlce (PL); MALAGA-TOBOŁA URSZULA, Kraków (PL);
FINDURA PAVOL, Nitra (SK)

(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL); UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA
KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Mobilna zaprawiarka materiału siewnego
(B1) (11) 237574
(41) 2019 03 25
(51) A23K 10/12 (2016.01)
A23K 10/14 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 20/10 (2016.01)
A23K 30/18 (2016.01)
A23K 50/75 (2016.01)
(21) 422848 (22)
2017 09 14
(72) JÓZEFIAK DAMIAN, Robakowo (PL); ZAWORSKA ANITA,
Solec (PL); KASPROWICZ-POTOCKA MAŁGORZATA, Poznań (PL);
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CIEŚLAK ADAM, Przeźmierowo (PL); SZUMACHER-STRABEL
MAŁGORZATA, Kiekrz (PL); JANKOWSKI JAN, Olsztyn (PL); SAWOSZCHWALIBÓG EWA, Zgorzała (PL); ZABIELSKI ROMUALD,
Warszawa (PL); ŚWIĄTKIEWICZ SYLWESTER, Kraków (PL);
ARCZEWSKA-WŁOSEK ANNA, Kraków (PL); JÓŹWIK ARTUR,
Grójec (PL); STRZAŁKOWSKA NINA, Wola Krakowieńska (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn (PL);
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE,
Warszawa (PL); INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL); INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII
ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jastrzębiec (PL); HERBERRY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stawiguda (PL); DSM NUTRITIONAL PRODUCTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mszczonów (PL); CENTRUM
BADAŃ DNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL); PIAST PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewkowiec (PL); WYTWÓRNIA PASZ PIAST II
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk (PL)
(54) Fermentowany makuch rzepakowy dla zwierząt, zwłaszcza dla
zwierząt monogastrycznych, zwłaszcza dla kurcząt i indyków rzeźnych, pasza dla zwierząt, zwłaszcza dla zwierząt monogastrycznych,
zwłaszcza dla kurcząt i indyków rzeźnych i zastosowanie fermentowanego makuchu rzepakowego i paszy zawierającej fermentowany
makuch rzepakowy
(B1) (11) 237575
(41) 2019 03 25
(51) A23K 10/12 (2016.01)
A23K 10/14 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 30/18 (2016.01)
(21) 422849 (22)
2017 09 14
(72) JÓZEFIAK DAMIAN, Robakowo (PL); ZAWORSKA ANITA,
Solec (PL); KASPROWICZ-POTOCKA MAŁGORZATA, Poznań (PL);
CIEŚLAK ADAM, Przeźmierowo (PL); SZUMACHER-STRABEL
MAŁGORZATA, Kiekrz (PL); JANKOWSKI JAN, Olsztyn (PL); SAWOSZCHWALIBÓG EWA, Zgorzała (PL); ZABIELSKI ROMUALD,
Warszawa (PL); ŚWIĄTKIEWICZ SYLWESTER, Kraków (PL);
ARCZEWSKA-WŁOSEK ANNA, Kraków (PL); JÓŹWIK ARTUR,
Grójec (PL); STRZAŁKOWSKA NINA, Wola Krakowieńska (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn (PL);
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE,
Warszawa (PL); INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL); INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII
ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jastrzębiec (PL); HERBERRY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stawiguda (PL); DSM NUTRITIONAL PRODUCTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mszczonów (PL); CENTRUM
BADAŃ DNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL); PIAST PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewkowiec (PL); WYTWÓRNIA PASZ PIAST II
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk (PL)
(54) Sposób uszlachetniania makuchów rzepakowych
(B1) (11) 237580
(41) 2018 08 27
(51) A23L 2/70 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
(21) 420610 (22)
2017 02 21
(72) TREFON ARKADIUSZ, Kostkowice (PL); CEBULAK TOMASZ,
Jasionka (PL)
(73) VIANAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasionka (PL)
(54) Metoda ograniczenia goryczki w produktach z aronii
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(B1) (11) 237629
(41) 2020 05 18
(51) A23L 21/25 (2016.01)
A23L 3/46 (2006.01)
A23C 9/00 (2006.01)
(21) 427692 (22)
2018 11 07
(72) SAMBORSKA KATARZYNA, Warszawa (PL); JEDLIŃSKA
ALEKSANDRA, Warszawa (PL); WIKTOR ARTUR, Józefosław (PL);
WITROWA-RAJCHERT DOROTA, Józefów (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania proszku miodowego
(B1) (11) 237604
(41) 2019 06 17
(51) A61B 5/087 (2006.01)
(21) 423816 (22)
2017 12 11
(72) JANIK PAWEŁ, Będzin (PL); PIELKA MICHAŁ, Sosnowiec (PL);
JANIK MAŁGORZATA, Będzin (PL); WRÓBEL ZYGMUNT, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Układ do monitorowania czynności oddechowych
(B1) (11) 237605
(41) 2019 06 17
(51) A61B 5/087 (2006.01)
(21) 423817 (22)
2017 12 11
(72) JANIK PAWEŁ, Będzin (PL); PIELKA MICHAŁ, Sosnowiec (PL);
JANIK MAŁGORZATA, Będzin (PL); WRÓBEL ZYGMUNT, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Układ do monitorowania częstotliwości i/lub siły oddechu
(B1) (11) 237592
(41) 2020 03 09
(51) A61G 7/10 (2006.01)
A61F 5/44 (2006.01)
(21) 426901 (22)
2018 09 04
(72) KISIEL IWONA, Berlin (DE); PIJANKA DAWID, Siedliska (PL)
(73) KISIEL IWONA, Berlin (DE); PIJANKA DAWID, Siedliska (PL)
(54) Urządzenie do zmiany pieluch u osób niepełnosprawnych ruchowo
(B1) (11) 237593
(41) 2020 03 09
(51) A61G 7/10 (2006.01)
A61F 5/44 (2006.01)
(21) 426902 (22)
2018 09 04
(72) KISIEL IWONA, Berlin (DE); PIJANKA DAWID, Siedliska (PL)
(73) KISIEL IWONA, Berlin (DE); PIJANKA DAWID, Siedliska (PL)
(54) Przyrząd do zmiany pieluch u osób niepełnosprawnych ruchowo
(B1) (11) 237571
(41) 2019 02 25
(51) A61K 8/67 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61K 9/06 (2006.01)
A61K 31/59 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
(21) 421684 (22)
2017 05 23
(72) SZOŁOMICKA-ORFINGER IRENA, Warszawa (PL); ROGIEWICZ
KATARZYNA, Milanówek (PL); PASIKOWSKA-PIWKO MONIKA,
Warszawa (PL); JAKIMIUK ELŻBIETA, Piastów (PL); DĘBOWSKA
RENATA, Stojadła (PL); KAŹMIERCZAK EWA, Piaseczno (PL);
BURZYŃSKA-PRAJZNER AGNIESZKA, Zawiercie (PL); ZIELIŃSKI
KONRAD, Warszawa (PL); WINIARSKI JERZY, Warszawa (PL)
(73) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL); SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja dermokosmetyczna do stosowania na skórę zawierająca syntetyczny prekursor analogu witaminy D
(B1) (11) 237612
(41) 2019 10 21
(51) A61K 9/22 (2006.01)
A61K 31/455 (2006.01)
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A61K 47/32 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
(21) 425280 (22)
2018 04 19
(72) URBAŃSKA AGNIESZKA, Jabłonna (PL); REICHEL EWA,
Nowy Dwór Mazowiecki (PL); CZAJKA SEBASTIAN,
Skierniewice (PL); KOPER MAŁGORZATA, Warszawa (PL); OSIŃSKI
ANDRZEJ, Warszawa (PL); HEJDUK ARKADIUSZ, Wiązowna (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca kwas nikotynowy oraz
dopuszczalne farmaceutycznie substancje pomocnicze i sposób
wytwarzania takiej kompozycji
(B1) (11) 237591
(41) 2019 11 18
(51) A61K 31/47 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
(21) 425606 (22)
2018 05 17
(72) WOŹNIAK ANNA, Jakubowice Konińskie Kolonia (PL); TURSKI
WALDEMAR, Lublin (PL); ŻARNOWSKI TOMASZ, Lublin (PL);
REJDAK ROBERT, Lublin (PL); ŚWIĄDER KATARZYNA, Lublin (PL);
JÜNEMANN ANSELM GERHARD MARIA, Rostock (DE); PADUCH
ROMAN, Lublin (PL)
(73) TURSKI WALDEMAR, Lublin (PL); WOŹNIAK ANNA,
Jakubowice Konińskie Kolonia (PL); ŻARNOWSKI TOMASZ,
Lublin (PL); REJDAK ROBERT, Lublin (PL); ŚWIĄDER KATARZYNA,
Lublin (PL); JÜNEMANN ANSELM GERHARD MARIA, Rostock (DE)
(54) Nowe zastosowanie medyczne kwasu kynureninowego i jego
soli w leczeniu spojówki i rogówki oka
(B1) (11) 237553
(41) 2020 01 02
(51) A61K 31/4164 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61P 33/02 (2006.01)
C07D 233/96 (2006.01)
(21) 426157 (22)
2018 06 29
(72) WĘGLIŃSKA LIDIA, Piotrków Kolonia (PL); WUJEC MONIKA,
Lublin (PL); PANETH AGATA, Łęczna (PL); DZITKO KATARZYNA,
Dobieszków (PL); BEKIER ADRIAN, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie medyczne 4-(2-fluorofenylo)-1-(4-metyloimidazol-5-ilo karbonylo)tiosemikarbazydu
(B1) (11) 237559
(41) 2017 01 16
(51) A61K 36/53 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) 413074 (22)
2015 07 09
(72) TOMULEWICZ MIKOŁAJ, Białystok (PL)
(73) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Preparat ziołowy do zastosowania do gojenia ran
(B1) (11) 237584
(41) 2018 12 03
(51) A61L 2/232 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
(21) 421707 (22)
2017 05 25
(72) SKOWROŃSKI JAROSŁAW, Radom (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI, Radom (PL)
(54) Sposób termicznej depozycji nanostruktur o aktywności przeciwdrobnoustrojowej na powierzchni polimerowych materiałów
filtracyjnych
(B1) (11) 237567
(41) 2018 07 30
(51) A61L 31/16 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
(21) 420292 (22)
2017 01 24
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(72) TUREK ARTUR, Dąbrowa Górnicza (PL); KASPERCZYK
JANUSZ, Katowice (PL); BORECKA ALEKSANDRA, Katowice (PL);
DOBRZYŃSKI PIOTR, Zabrze (PL); SOBOTA MICHAŁ,
Częstochowa (PL); PASTUSIAK MAŁGORZATA, Zabrze (PL)
(73) CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze (PL)
(54) Biodegradowalny układ do dostarczania leku, sposób jego
wytwarzania oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 237620
(41) 2019 02 25
(51) B01D 33/00 (2006.01)
B01D 29/00 (2006.01)
(21) 426420 (22)
2018 07 23
(72) MANIA MAREK, Warszawa (PL)
(73) MANIA MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE
PRINCEPS, Wilkowa Wieś (PL)
(54) Prasa do odwadniania mediów ciekłych
(B1) (11) 237615
(41) 2020 01 02
(51) B01D 61/58 (2006.01)
B01D 11/04 (2006.01)
A23L 5/48 (2016.01)
(21) 426000 (22)
2018 06 20
(72) LICHOTA IRENEUSZ, Warszawa (PL); GŁOWACKI ADAM,
Olsztyn (PL)
(73) ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia (PL)
(54) Sposób i instalacja do otrzymywania koncentratu z materiału
roślinnego
(B1) (11) 237648
(41) 2020 10 19
(51) B01D 67/00 (2006.01)
B01D 71/44 (2006.01)
D01D 5/00 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C08L 39/06 (2006.01)
(21) 429649 (22)
2019 04 15
(72) KORYCKA PAULINA, Warszawa (PL); MIREK ADAM,
Warszawa (PL); LEWIŃSKA DOROTA, Warszawa (PL);
GRZECZKOWICZ MARCIN, Warszawa (PL); CHWOJNOWSKI
ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ IM.
MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania szerokoporowatej biodegradowalnej
membrany polimerowej
(B1) (11) 237632
(41) 2020 06 29
(51) B01F 5/20 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
(21) 428300 (22)
2018 12 21
(72) THULLIE JAN, Katowice (PL); SYNOWIEC PIOTR MARIA,
Gliwice (PL); STEC MAGDALENA, Tychy (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Mieszalnik strumieniowy
(B1) (11) 237578
(41) 2017 09 25
(51) B01J 23/745 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01D 53/44 (2006.01)
(21) 416488 (22)
2016 03 14
(72) WOJTYŁA SZYMON, Czaniec (PL); BARAN TOMASZ, Wężerów (PL)
(73) SAJTOM LIGHT FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czaniec (PL)
(54) Sposób otrzymywania fotokatalizatora na bazie ditlenku tytanu
domieszkowanego żelazem(III) i sposób wytwarzania filtra zawierającego fotokatalizator na bazie ditlenku tytanu domieszkowanego
żelazem(III), zwłaszcza dla drukarek 3D
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(B1) (11) 234885
(41) 2019 11 18
(51) B05D 1/02 (2006.01)
B05D 1/38 (2006.01)
B05D 3/12 (2006.01)
(21) 425423 (22)
2018 05 04
(72) DACH DARIUSZ, Grębocin (PL)
(73) MDF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grębocin (PL)
(54) Sposób wytwarzania lakierowanych frontów meblowych o wysokiej trwałości na bazie farb poliestrowych z powłoką ceramiczną
(B1) (11) 237650
(41) 2020 11 02
(51) B06B 1/06 (2006.01)
B06B 3/00 (2006.01)
(21) 429722 (22)
2019 04 24
(72) ŻRODOWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) ŻRODOWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(54) Sonotroda chłodzona cieczą
(B1) (11) 237601
(41) 2019 05 06
(51) B09C 1/10 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C07K 14/21 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 15/55 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)
C12N 9/16 (2006.01)
C12R 1/38 (2006.01)
(21) 423299 (22)
2017 10 30
(72) FURMAŃCZYK EWA, Skierniewice (PL); KAMIŃSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL); SOBCZAK ADAM, Warszawa (PL); LIPIŃSKI LESZEK,
Piastów (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Nowe szczepy bakteryjne, nowe białka, konstrukt kwasu nukleinowego, wektor, komórka gospodarz, sposób wytwarzania szczepów bakteryjnych i nowych białek, kompozycja, ich zastosowanie
oraz sposób bioremediacji środowiska
(B1) (11) 237626
(41) 2020 04 06
(51) B09C 1/10 (2006.01)
C12R 1/43 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
(21) 427306 (22)
2018 10 01
(72) CIESIELSKI SŁAWOMIR, Olsztyn (PL); GUSIATIN ZYGMUNT
MARIUSZ, Olsztyn (PL); BUŁKOWSKA KATARZYNA, Olsztyn (PL);
MOŻEJKO-CIESIELSKA JUSTYNA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Biopreparat z wykorzystaniem szczepu Serratia marcescens
G8-1, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie do usuwania
z gleb metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(B1) (11) 237562
(41) 2017 12 18
(51) B22F 9/04 (2006.01)
(21) 417489 (22)
2016 06 08
(72) DUDZIAK TOMASZ, Kraków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT ODLEWNICTWA,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania proszków w procesie recyclingu wiórów
stalowych
(B1) (11) 237645
(41) 2020 10 19
(51) B24B 39/04 (2006.01)
B23P 9/02 (2006.01)
(21) 429558 (22)
2019 04 08
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(72) MIKUŁA JAROSŁAW, Gliwice (PL); KUCZAJ MARIUSZ,
Gliwice (PL); FILIPOWICZ KRZYSZTOF, Wojkowice (PL); MIKUŁA
STANISŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Narzędzie do obróbki powierzchni roboczych kół zębatych
zgniotem powierzchniowym
(B1) (11) 237577
(41) 2017 02 27
(51) B27M 3/08 (2006.01)
B27M 3/04 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
(21) 413638 (22)
2015 08 24
(72) MIĄSKIEWICZ BOGDAN, Warszawa (PL)
(73) MIĄSKIEWICZ BOGDAN, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania listew lakierowanych, zwłaszcza z mdf-u,
w szczególności listew przypodłogowych
(B1) (11) 237594
(41) 2018 02 26
(51) B29C 49/04 (2006.01)
B32B 27/08 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
(21) 422235 (22)
2017 07 17
(72) LUBERA JANUSZ, Raniżów (PL)
(73) ARTFOL SPÓŁKA JAWNA JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY,
Kolbuszowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania folii spożywczej
(B1) (11) 237587
(41) 2019 09 23
(51) B60F 1/04 (2006.01)
(21) 424993 (22)
2018 03 22
(72) MEDWID MARIAN, Poznań (PL); JAKUSZKO WOJCIECH,
Poznań (PL); TOMASZEWSKI FRANCISZEK, Poznań (PL); BRYK
KAROL, Szczucin (PL); ŁUKASZEWSKI KRZYSZTOF, Łagiewniki (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT POJAZDÓW
SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54) Napęd bębnowy pojazdu drogowo szynowego
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 237633
(41) 2019 08 26
B60N 3/10 (2006.01)
428728 (22)
2019 01 30
MŁYNARCZYK PIOTR, Kielce (PL); BAŃKOWSKI DAMIAN, Umer (PL)
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
Uchwyt samochodowy, zwłaszcza na kubki małej pojemności

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

(11) 237634
(41) 2019 08 26
B60N 3/10 (2006.01)
428729 (22)
2019 01 30
MŁYNARCZYK PIOTR, Kielce (PL); BAŃKOWSKI DAMIAN, Umer (PL)
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
Uchwyt samochodowy, zwłaszcza na kubki małej pojemności

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

(11) 237635
(41) 2019 08 26
B60N 3/10 (2006.01)
428730 (22)
2019 01 30
MŁYNARCZYK PIOTR, Kielce (PL); BAŃKOWSKI DAMIAN, Umer (PL)
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
Uchwyt samochodowy, zwłaszcza na kubki małej pojemności

(B1) (11) 237564
(41) 2018 03 12
(51) B60P 3/14 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
B60R 9/06 (2006.01)
(21) 418577 (22)
2016 09 05
(72) ROSZUK RAFAŁ, Warszawa (PL)
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(73) ROSZUK RAFAŁ, Warszawa (PL)
(54) Mobilna platforma
(B1) (11) 237566
(41) 2018 07 16
(51) B62B 7/06 (2006.01)
B62B 9/08 (2006.01)
(21) 420133 (22)
2017 01 09
(72) KAROŃ JANUSZ, Częstochowa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARO
KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Mechanizm składania rączki wózka
(B1) (11) 237613
(41) 2019 11 04
(51) B62D 33/037 (2006.01)
B60P 1/26 (2006.01)
(21) 425318 (22)
2018 04 23
(72) ZAJĄC GRZEGORZ, Kniatowy (PL)
(73) ZASŁAW TSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Andrychów (PL)
(54) Skrzynia ładunkowa pojazdu silnikowego lub przyczepy
(B1) (11) 237589
(41) 2018 02 26
(51) B63H 16/04 (2006.01)
(21) 418392 (22)
2016 08 22
(72) KACZMAREK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); CIEŚLAKOWSKI
SŁAWOMIR, Piaseczno (PL)
(73) KACZMAREK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); CIEŚLAKOWSKI
SŁAWOMIR, Piaseczno (PL)
(54) Wiosło
(B1) (11) 237588
(41) 2018 02 26
(51) B63H 16/04 (2006.01)
(21) 418393 (22)
2016 08 22
(72) KACZMAREK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); CIEŚLAKOWSKI
SŁAWOMIR, Piaseczno (PL)
(73) KACZMAREK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); CIEŚLAKOWSKI
SŁAWOMIR, Piaseczno (PL)
(54) Wiosło
(B1) (11) 237637
(41) 2020 09 07
(51) B65D 19/34 (2006.01)
B65D 19/00 (2006.01)
(21) 429113 (22)
2019 02 28
(72) PEPLIŃSKI DANIEL, Dobrcz (PL); ANDRUSZKIEWICZ MATEUSZ,
Szczecinek (PL); JANKOWIAK PIOTR, Bydgoszcz (PL); GOŁĘBIEWSKI
MICHAŁ, Bydgoszcz (PL); WESOŁOWSKI LESZEK, Żnin (PL);
PIÓRKOWSKI JAKUB, Bydgoszcz (PL)
(73) HPT INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Paleta biodegradowalna o wzmocnionej konstrukcji
(B1) (11) 237621
(41) 2020 02 24
(51) B65D 90/02 (2006.01)
B60P 7/04 (2006.01)
(21) 426736 (22)
2018 08 21
(72) WITCZAK MARCIN, Toruń (PL)
(73) LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Kontener do przewozu towarów
(B1) (11) 237586
(41) 2020 06 01
(51) B65G 47/74 (2006.01)
G06K 7/10 (2006.01)
(21) 428004 (22)
2018 11 30
(72) RZEPKA GRZEGORZ, Kórnik (PL)
(73) BRIDGESTONE POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Automatyczny wózek transportowy
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(B1) (11) 237598
(41) 2019 02 11
(51) C01B 33/16 (2006.01)
C01B 32/194 (2017.01)
(21) 422455 (22)
2017 08 04
(72) WĘDZYŃSKA ANNA, Bolesławiec (PL); GERASYMCHUK YURIY,
Żmigród (PL); ŁUKOWIAK ANNA, Wrocław (PL); HRENIAK DARIUSZ,
Wrocław (PL); STRĘK WIESŁAW, Bielany Wrocławskie (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54) Stabilne kompozyty grafenowo-krzemionkowe i sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 237560
(41) 2017 02 13
(51) C04B 18/14 (2006.01)
C04B 28/26 (2006.01)
(21) 413544 (22)
2015 08 12
(72) VOGT ANDRZEJ, Wrocław (PL); STRZELECKI STANISŁAW,
Wrocław (PL); ADAMCZYK ADAM, Kraków (PL); SZAFERT
SŁAWOMIR, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Sztuczny piaskowiec uzyskany w wyniku scalania odpadów
hutniczych zwłaszcza odpadów po procesach stalowniczych
(B1) (11) 237647
(41) 2020 10 19
(51) C07C 43/20 (2006.01)
C07C 255/01 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
C07F 9/02 (2006.01)
C07F 9/90 (2006.01)
(21) 429627 (22)
2019 04 12
(72) ORTYL JOANNA, Złotniki (PL); GALEK MARIUSZ,
Kraków (PL); PETKO FILIP, Kraków (PL); MACHOWSKI KAMIL,
Kraków (PL); SZMACIARZ NATALIA, Kwaczała (PL)
(73) PHOTO HITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Nowe sole jodoniowe, sposób wytwarzania nowych soli jodoniowych, zastosowanie nowych soli jodoniowych, nowy związek
pośredni do wytwarzania nowych soli jodoniowych, sposób wytwarzania nowego związku pośredniego i zastosowanie (E)-3-(2-metoksyfenylo)prop-2-enonitrylu i jego pochodnych
(B1) (11) 237551
(41) 2020 01 02
(51) C07D 233/58 (2006.01)
C07D 233/94 (2006.01)
C07D 233/95 (2006.01)
C07D 233/96 (2006.01)
A61K 31/4164 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61P 33/02 (2006.01)
(21) 426155 (22)
2018 06 29
(72) WĘGLIŃSKA LIDIA, Piotrków Kolonia (PL); WUJEC MONIKA,
Lublin (PL); PANETH AGATA, Łęczna (PL); DZITKO KATARZYNA,
Dobieszków (PL); BEKIER ADRIAN, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Pochodne 4-chlorofenylo-1-(4-metyloimidazol-5-ilo karbonylo)
tiosemikarbazydu, sposób wytwarzania i zastosowanie medyczne
(B1) (11) 237552
(41) 2020 01 02
(51) C07D 233/58 (2006.01)
C07D 233/94 (2006.01)
C07D 233/95 (2006.01)
C07D 233/96 (2006.01)
A61K 31/4164 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61P 33/02 (2006.01)
(21) 426156 (22)
2018 06 29
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(72) WĘGLIŃSKA LIDIA, Piotrków Kolonia (PL); WUJEC MONIKA,
Lublin (PL); PANETH AGATA, Łęczna (PL); DZITKO KATARZYNA,
Dobieszków (PL); BEKIER ADRIAN, Warszawa (PL); GATKOWSKA
JUSTYNA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Pochodne 4-jodofenylo-1-(4-metyloimidazol-5-ilo karbonylo)
tiosemikarbazydu, sposób ich wytwarzania i zastosowanie medyczne
(B1) (11) 237556
(41) 2016 04 11
(51) C07D 405/14 (2006.01)
C07D 407/14 (2006.01)
C08B 37/16 (2006.01)
(21) 409700 (22)
2014 10 07
(72) JURCZAK JANUSZ, Warszawa (PL); STĘPNIAK PAWEŁ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Pochodne β-cyklodekstryny, sposób ich wytwarzania oraz
ich zastosowanie
(B1) (11) 237599
(41) 2018 04 09
(51) C07D 453/04 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
(21) 422559 (22)
2017 08 16
(72) ZIELIŃSKA-BŁAJET MARIOLA, Kiełczów (PL); CELT ANNA
MONIKA, Janowice Wielkie (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chiralne triazolowe pochodne alkaloidów chinowca oraz sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 237600
(41) 2018 04 09
(51) C07D 453/04 (2006.01)
C07D 257/06 (2006.01)
(21) 422560 (22)
2017 08 16
(72) ZIELIŃSKA-BŁAJET MARIOLA, Kiełczów (PL); CELT ANNA
MONIKA, Janowice Wielkie (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Tetrazolowe pochodne alkaloidów drzewa chinowego oraz
sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 237570
(41) 2018 11 19
(51) C08B 31/10 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08G 18/00 (2006.01)
(21) 421585 (22)
2017 05 12
(72) LUBCZAK RENATA, Rzeszów (PL); LUBCZAK JACEK,
Rzeszów (PL); SZCZĘCH DOMINIK, Brzóza Królewska (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób otrzymywania mieszaniny wielofunkcyjnych polieteroli
(B1) (11) 237581
(41) 2020 01 02
(51) C08B 37/00 (2006.01)
A23L 31/00 (2016.01)
(21) 426042 (22)
2018 06 25
(72) NOWAK RENATA, Ćmiłów (PL); NOWACKA-JECHALKE NATALIA,
Lublin (PL); JUDA MAREK, Świdnik (PL); MALM ANNA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Frakcja polisacharydowa z gatunku grzyba Rozites caperatus
oraz sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie
(B1) (11) 237572
(41) 2019 01 02
(51) C09D 11/00 (2014.01)
C09D 5/24 (2006.01)
H01B 1/24 (2006.01)
(21) 422045 (22)
2017 06 28
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(72) BONCEL SŁAWOMIR, Knurów (PL); JĘDRYSIAK RAFAŁ,
Gliwice (PL); HERMANN ARTUR, Rybnik (PL); KOLANOWSKA ANNA,
Ruda Śląska (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania pasty do druku powłok przewodzących
prąd elektryczny
(B1) (11) 237602
(41) 2019 05 06
(51) C09D 11/02 (2014.01)
C09D 7/40 (2018.01)
(21) 423348 (22)
2017 11 02
(72) GODLEWSKI MAREK, Warszawa (PL); KASZEWSKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL); GODLEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); CYMERYS
JOANNA, Łomianki (PL); SŁOŃSKA-JELONKA ANNA, Warszawa
(PL); SZEWCZYK WACŁAW MIROSŁAW, Brzeg (PL); MAZURKIEWICZ
MACIEJ BARTOSZ, Opole (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL);
OPOLGRAF SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(54) Sposób wytwarzania lakieru do powlekania podłoża celulozowego oraz lakier o własnościach antybakteryjnych
(B1) (11) 237603
(41) 2019 05 06
(51) C09D 11/02 (2014.01)
C09D 7/40 (2018.01)
(21) 423349 (22)
2017 11 02
(72) GODLEWSKI MAREK, Warszawa (PL); KASZEWSKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL); GODLEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); CYMERYS
JOANNA, Łomianki (PL); SŁOŃSKA-JELONKA ANNA, Warszawa
(PL); SZEWCZYK WACŁAW MIROSŁAW, Brzeg (PL); MAZURKIEWICZ
MACIEJ BARTOSZ, Opole (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL);
OPOLGRAF SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(54) Sposób wytwarzania lakieru do powlekania podłoża celulozowego oraz lakier o własnościach antybakteryjnych na bazie ZnO
(B1) (11) 237610
(41) 2019 08 26
(51) C09D 133/00 (2006.01)
C09D 5/14 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 7/80 (2018.01)
(21) 424621 (22)
2018 02 19
(72) POLAK JAN, Kraków (PL)
(73) FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podłęże (PL)
(54) Sposób otrzymywania bioaktywnego lakieru dyspersyjnego,
szczególnie do wytwarzania powłok lakierniczych o walorach biobójczych
(B1) (11) 237555
(41) 2013 12 09
(51) C10J 3/52 (2006.01)
(21) 404251 (22)
2013 06 07
(30) 13/491,463
2012 06 07
US
(72) STEELE RAYMOND DOUGLAS, Houston (US); OPPENHEIM
JUDITH PAULINE, Houston (US)
(73) Air Products and Chemicals, Inc., Allentown (US)
(54) Układ i sposób manipulowania szlamem
(B1) (11) 237628
(41) 2019 07 29
(51) C10J 3/52 (2006.01)
(21) 427670 (22)
2017 03 29
(30) 2016097768
2016 05 16
JP
(86) 2017 03 29
PCT/JP17/12830
(87) 2017 11 23
WO17/199591
(72) HAYASHI TOMOYA, Yokohama (JP); MURAYAMA MASATO,
Yokohama (JP); KOYAMA YOSHINORI, Tokio (JP); YOSHIDA
NAOSHIGE, Yokohama (JP); MIYATA YASUYUKI, Tokio (JP)
(73) MITSUBISHI POWER, LTD., Yokohama (JP)
(54) Układ zrzutowy żużla, zgazowywacz i sposób filtrowania żużla
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(B1) (11) 237582
(41) 2017 03 27
(51) C12M 1/10 (2006.01)
C12M 1/24 (2006.01)
B01L 3/14 (2006.01)
B03D 3/00 (2006.01)
B04B 3/00 (2006.01)
(21) 413910 (22)
2015 09 15
(72) ADAMSKI MATEUSZ GRZEGORZ, Kraków (PL); GUMANN
PATRYK, Skarżysko-Kamienna (PL)
(73) SPARK-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Insert do pojemnika do wirowania, zwłaszcza, do probówki,
do wydzielenia frakcji o pożądanym zakresie gęstości metodą wirowania na gradiencie gęstości oraz pojemnik do wirowania zawierający ten insert
(B1) (11) 237617
(41) 2020 01 13
(51) C12P 7/42 (2006.01)
C12P 17/10 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426163 (22)
2018 07 02
(72) RYMOWICZ WALDEMAR, Wrocław (PL); WRÓBELKWIATKOWSKA MAGDALENA, Krzeptów (PL); TURSKI WALDEMAR,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób produkcji kwasu kynureninowego
(B1) (11) 237625
(41) 2019 05 06
(51) C12P 41/00 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 427283 (22)
2018 10 03
(72) BRZEZIŃSKA-RODAK MAŁGORZATA, Wrocław (PL); OSIEWAŁA
ANGELIKA, Bielawa (PL); OLSZEWSKI TOMASZ, Wrocław (PL);
SERAFIN-LEWAŃCZUK MONIKA, Wrocław (PL); KLIMEK-OCHAB
MAGDALENA, Wrocław (PL); ŻYMAŃCZYK-DUDA EWA, Smolec (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Biokatalityczny sposób otrzymywania czystego izomeru chlorowodorku kwasu (R)-3-pirydylometylo(amino)fosfonowego
(B1) (11) 237595
(41) 2019 02 11
(51) C12Q 1/6883 (2018.01)
G01N 33/48 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
(21) 422387 (22)
2017 07 28
(72) STRĄCZKOWSKI MAREK, Białystok (PL); KARCZEWSKAKUPCZEWSKA MONIKA, Białystok (PL); KOBLOWSKA MARTA,
Warszawa (PL); IWANICKA-NOWICKA ROKSANA, Warszawa (PL);
FOGTMAN ANNA, Częstochowa (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Sposób oznaczania wrażliwości tkanek na insulinę oraz sposób
identyfikacji insulinooporności i/lub określania predyspozycji do zaburzenia z nią związanego
(B1) (11) 237579
(41) 2018 01 29
(51) C22C 13/02 (2006.01)
(21) 418122 (22)
2016 07 28
(72) KONDRACKI MARCIN, Dąbrowa Górnicza (PL); STUDNICKI
ANDRZEJ, Zabrze (PL); MICHALIK KRZYSZTOF, Katowice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KORD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(54) Bezkadmowy stop łożyskowy na bazie cyny
(B1) (11) 237627
(41) 2020 04 20
(51) C23C 2/06 (2006.01)
F27B 14/00 (2006.01)
(21) 427367 (22)
2018 10 09
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(72) KAWECKA DANUTA, Kraków (PL); WARZECHA MAREK,
Kraków (PL)
(73) DK INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Piec cynkowniczy
(B1) (11) 237623
(41) 2020 04 06
(51) C23F 11/10 (2006.01)
C09K 8/54 (2006.01)
C07D 233/04 (2006.01)
(21) 427277 (22)
2018 09 29
(72) GAŹDZIK BARBARA, Kraków (PL); PTAK STEFAN, Gorlice (PL);
POMYKAŁA KAMIL, Kraków (PL); WARNECKI MARCIN, Długie (PL);
PAĆKOWSKI ZBIGNIEW, Płock (PL); KEMPIŃSKI ROMAN, Płock (PL);
SOCHA MIECZYSŁAW, Kraków (PL); PAJDA MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL); PACHEMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(54) Inhibitor do ochrony przed korozją instalacji rafineryjnych,
zwłaszcza destylacji rurowo-wieżowej
(B1) (11) 237624
(41) 2020 04 06
(51) C23F 11/10 (2006.01)
C09K 8/54 (2006.01)
C07D 233/04 (2006.01)
(21) 427278 (22)
2018 09 29
(72) GAŹDZIK BARBARA, Kraków (PL); PTAK STEFAN, Gorlice (PL);
POMYKAŁA KAMIL, Kraków (PL); SOCHA MIECZYSŁAW, Kraków
(PL); PAJDA MICHAŁ, 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) Inhibitor do ochrony przeciwkorozyjnej odwiertów ropy naftowej i ropociągów
(B1) (11) 237622
(41) 2020 04 06
(51) C23F 11/14 (2006.01)
C07D 233/04 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
(21) 427244 (22)
2018 09 28
(72) GAŹDZIK BARBARA, Kraków (PL); PTAK STEFAN, Gorlice (PL);
POMYKAŁA KAMIL, Kraków (PL); SOCHA MIECZYSŁAW,
Kraków (PL); PAJDA MICHAŁ, Kraków (PL); KĘPIŃSKI 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) Środek przeciwkorozyjny
(B1) (11) 237150
(41) 2018 10 22
(51) C25B 11/06 (2006.01)
C25B 11/04 (2006.01)
C25B 11/02 (2006.01)
C25B 1/06 (2006.01)
C25B 9/04 (2006.01)
(21) 421287 (22)
2017 04 11
(72) KOŚCIELNY MARCIN, Bydgoszcz (PL); POPIELARSKI PAWEŁ,
Toruń (PL); SOBCZAK ROMUALD, Bydgoszcz (PL)
(73) TECHNOLOGIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(54) Elektrolizer wodoru wspomagającego spalanie
(B1) (11) 237568
(41) 2018 09 10
(51) E01C 5/06 (2006.01)
C04B 18/04 (2006.01)
C04B 18/06 (2006.01)
C04B 18/00 (2006.01)
(21) 420728 (22)
2017 03 03
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(72) POLIŃSKI BOGDAN, Dziękonie (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD
RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Księżyno (PL)
(54) Mieszanka betonowa do produkcji lekkiej kostki brukowej wibroprasowanej
(B1) (11) 237583
(41) 2020 01 02
(51) E01F 15/02 (2006.01)
E01F 15/10 (2006.01)
E04H 17/00 (2006.01)
(21) 426144 (22)
2018 06 29
(72) GOŚCIŃSKI KAROL, Warzymice (PL); KAKOWSKI DAWID,
Szczecin (PL)
(73) GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(54) Przestawna bariera drogowa

(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)
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(11) 237630
(41) 2020 05 18
E05D 5/02 (2006.01)
427734 (22)
2018 11 13
CZERWIŃSKI JAKUB, Warszawa (PL)
NORGPOL CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
Zespół zawiasowy

(B1) (11) 237554
(41) 2012 09 24
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 398297 (22)
2012 03 04
(30) 202011003572.7 2011 03 04
DE
(72) DIEKMANN STEFAN, Linthe (DE)
(73) PORTA BAUELEMENTE & MEHR GMBH & CO. KG, Linthe (DE)
(54) Profilowany element z tworzywa sztucznego

(B1) (11) 237597
(41) 2019 02 11
(51) E02B 3/02 (2006.01)
E02B 3/00 (2006.01)
(21) 422428 (22)
2017 08 01
(72) PIETRUCHA JERZY, Błaszki (PL); GRALEWSKI JACEK,
Józefów (PL); KOLASIŃSKI DANIEL, Łódź (PL)
(73) PIETRUCHA JERZY BUSINESS ASSETS, Błaszki (PL)
(54) Urządzenie do regulacji poziomu wody

(B1) (11) 237561
(41) 2017 09 11
(51) E21D 20/00 (2006.01)
E21B 19/086 (2006.01)
(21) 416342 (22)
2016 02 29
(72) PRZYWARA GRZEGORZ BOGUSŁAW, Tarnowskie Góry (PL);
MAZUR MARIUSZ, Gliwice (PL)
(73) GLIMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(54) Kotwiarka pneumatyczna z podporą z dolnym sterowaniem

(B1) (11) 237616
(41) 2020 01 02
(51) E04B 1/343 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
B65D 88/52 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
(21) 426063 (22)
2018 06 25
(72) MAŁEK MARIUSZ, Sanok (PL)
(73) KANIA JANUSZ AGREGATY PEX-POOL PLUS, Dębica (PL)
(54) Kontener jednostronnie rozsuwany

(B1) (11) 237646
(41) 2020 10 19
(51) F16K 17/04 (2006.01)
F16K 25/00 (2006.01)
(21) 429593 (22)
2019 04 10
(72) STASIAK MAKARY, Łódź (PL)
(73) ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO-RADOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Pneumatyczny zawór sterujący

(B1) (11) 237573
(41) 2018 07 30
(51) E04B 9/24 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04D 3/366 (2006.01)
(21) 420269 (22)
2017 01 23
(72) KUPIEC KRZYSZTOF, Dąbrowa Szlachecka (PL)
(73) KUPIEC KRZYSZTOF F.P.H.U. ESTAL, Dąbrowa Szlachecka (PL)
(54) Zespół powierzchniowy z blachą perforowaną
(B1) (11) 237607
(41) 2019 07 15
(51) E04C 3/08 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
F16S 1/00 (2006.01)
E04H 12/08 (2006.01)
(21) 424181 (22)
2018 01 03
(72) LABOCHA SŁAWOMIR, Częstochowa (PL); WOLSKI MARIUSZ,
Częstochowa (PL)
(73) LABOCHA SŁAWOMIR, Częstochowa (PL); WOLSKI MARIUSZ,
Częstochowa (PL)
(54) Profil zamknięty ażurowy na słupy trakcyjne
(B1) (11) 237557
(41) 2016 08 01
(51) E04G 25/06 (2006.01)
E04G 25/04 (2006.01)
E04G 11/56 (2006.01)
(21) 411103 (22)
2015 01 29
(72) PARGIEŁA STANISŁAW, Szabelnia (PL); PARGIEŁA ANDRZEJ,
Piła (PL); MĄCZYŃSKI ARTUR, Piła (PL)
(73) PAMEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie (PL)
(54) Regulowana podpora budowlana oraz głowica nośna takiej
podpory

(B1) (11) 237585
(41) 2018 12 03
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 29/00 (2015.01)
F21V 31/00 (2006.01)
(21) 421711 (22)
2017 05 25
(72) MOTYKA ADAM, Rzeszów (PL); BATSUK VITALII,
Radomyśl (UA); WACHTA HENRYK, Rzeszów (PL); BARAN
KRZYSZTOF, Rzeszów (PL)
(73) ADWITA LED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Oprawa oświetleniowa z półprzewodnikowymi źródłami światła
LED
(B1) (11) 237608
(41) 2019 07 15
(51) F23R 7/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F25J 3/08 (2006.01)
(21) 424231 (22)
2018 01 09
(72) SZORC KRZYSZTOF JAN, Piłatowszczyzna (PL)
(73) SZORC KRZYSZTOF JAN, Piłatowszczyzna (PL)
(54) Sposób pozyskania energii w procesie spalania paliwa, w piecu
termodynamicznym przy jednoczesnym samooczyszczeniu spalin poprzez wytrącanie z nich oraz recykling szkodliwych związków spalania
(B1) (11) 237636
(41) 2020 08 24
(51) F24D 19/02 (2006.01)
(21) 428918 (22)
2019 02 14
(72) PIERNIKOWSKI PRZEMYSŁAW, Fabianki (PL); SUCHARA
MICHAŁ, Włocławek (PL)
(73) INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA
JAWNA, Nowa Wieś (PL)
(54) System montażu wymienników ciepła w postaci ścianek działowych oraz zestaw obejmujący taki system
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(B1) (11) 237609
(41) 2019 08 12
(51) F24T 10/10 (2018.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24S 20/40 (2018.01)
F24S 20/30 (2018.01)
(21) 424411 (22)
2018 01 29
(72) MUCHA ZENON, Chruszczobród (PL); NOWAK-MUCHA
RENATA, Chruszczobród (PL)
(73) MUCHA ZENON, Chruszczobród (PL); NOWAK-MUCHA
RENATA, Chruszczobród (PL)
(54) Układ szczelnego rurowego gruntowego wymiennika ciepła
(B1) (11) 237639
(41) 2020 09 21
(51) F28F 9/02 (2006.01)
F28F 9/24 (2006.01)
(21) 429170 (22)
2019 03 07
(72) ANDRZEJCZYK RAFAŁ, Gdańsk (PL); MUSZYŃSKI TOMASZ,
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Łącznik z turbolizatorem wymiennika ciepła
(B1) (11) 237631
(41) 2020 06 29
(51) F41A 3/00 (2006.01)
F41A 3/02 (2006.01)
F41A 3/12 (2006.01)
(21) 428295 (22)
2018 12 20
(72) MOKRZYCKI STANISŁAW, Gorzanów (PL)
(73) MOKRZYCKI STANISŁAW, Gorzanów (PL)
(54) Zamek półswobodny
(B1) (11) 237611
(41) 2019 10 07
(51) G01G 11/00 (2006.01)
(21) 425012 (22)
2018 03 25
(72) AMER LUDWIK, Gdańsk (PL)
(73) BELOR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Zespół urządzeń do oraz sposób jednostkowania produktów
sypkich
(B1) (11) 237614
(41) 2019 12 02
(51) G01H 11/02 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01C 3/06 (2006.01)
(21) 425752 (22)
2018 05 28
(72) ROKICKI EDWARD, Oksa (PL); SPYCHAŁA JAROSŁAW,
Warszawa (PL); SZCZEPANIK RYSZARD, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Układ elektroniczny do pomiaru odległości wierzchołka łopatki
maszyny wirnikowej od czoła czujnika
(B1) (11) 237563
(41) 2018 03 12
(51) G01N 27/87 (2006.01)
G01N 27/82 (2006.01)
(21) 418531 (22)
2016 09 01
(72) KWAŚNIEWSKI JERZY, Kraków (PL); MOLSKI SZYMON, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób pomiaru stanu technicznego lin urządzeń dźwignicowych i urządzenie do pomiaru stanu technicznego lin urządzeń
dźwignicowych
(B1) (11) 237649
(41) 2020 11 02
(51) G01N 29/00 (2006.01)
G01N 29/24 (2006.01)
G01N 33/205 (2019.01)
B06B 3/00 (2006.01)
(21) 429692 (22)
2019 04 23
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(72) ŻRODOWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) ŻRODOWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania sonotrod zwilżalnych przez ciekłe metale
(B1) (11) 237565
(41) 2018 06 18
(51) G01N 33/50 (2006.01)
(21) 419784 (22)
2016 12 13
(72) LAUDAŃSKI PIOTR, Białystok (PL); CHARKIEWICZ KAROL,
Hajnówka (PL); GOŚCIK JOANNA, Białystok (PL); LIŻEWSKA
BARBARA, Łomża (PL); TEUL JOANNA, Białystok (PL); MILTYK
WOJCIECH, Grabówka (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Sposób wykrywania porodu przedwczesnego
(B1) (11) 237596
(41) 2019 02 11
(51) G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/74 (2006.01)
C12Q 1/25 (2006.01)
C12Q 1/48 (2006.01)
A61P 5/50 (2006.01)
(21) 422388 (22)
2017 07 28
(72) KARCZEWSKA-KUPCZEWSKA MONIKA, Białystok (PL);
STRĄCZKOWSKI MAREK, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Sposób oznaczania wrażliwości tkanek na insulinę oraz sposób
identyfikacji insulinooporności i określania predyspozycji do zaburzenia z nią związanego
(B1) (11) 237606
(41) 2019 07 01
(51) G01R 19/00 (2006.01)
G01R 19/15 (2006.01)
G01R 19/175 (2006.01)
G01R 19/252 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)
(21) 424058 (22)
2017 12 28
(72) PIERNIKARCZYK ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) SONEL SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica (PL)
(54) Sposób pomiaru prądu rozruchu urządzeń elektrycznych zasilanych w warunkach zmiennej częstotliwości napięcia zasilającego
(B1) (11) 237618
(41) 2020 01 13
(51) G01V 1/28 (2006.01)
(21) 426304 (22)
2018 07 11
(72) WILK ALEKSANDER, Kraków (PL); BARTOŃ ROBERT, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób budowy pola prędkości dla potrzeb migracji czasowej
po składaniu sekcji sejsmicznych 2D lub 3D
(B1) (11) 237569
(41) 2018 11 19
(51) G02F 1/361 (2006.01)
C30B 29/54 (2006.01)
C30B 7/04 (2006.01)
C07D 239/62 (2006.01)
C07D 213/73 (2006.01)
C07D 213/61 (2006.01)
(21) 421574 (22)
2017 05 12
(72) GRYL MARLENA, Kraków (PL); SEIDLER TOMASZ, Brzesko (PL);
WOJNARSKA JOANNA, Gorlice (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Ko-kryształy 2-amino-5-nitropirydyny i barbitalu oraz sposób
ich wytwarzania
(B1) (11) 237641
(41) 2020 09 21
(51) H01B 11/22 (2006.01)
H01B 7/32 (2006.01)
H01B 7/36 (2006.01)
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H01B 7/17 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
(21) 429266 (22)
2019 03 14
(72) RYNKOWSKI ADAM, Gdańsk (PL); ŻYWICA ANDRZEJ,
Mirosławiec (PL)
(73) DRUT-PLAST CABLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Kabel jednożyłowy ze światłowodem z dwuparametrycznym
monitoringiem
(B1) (11) 237642
(41) 2020 09 21
(51) H01H 33/59 (2006.01)
H01H 9/54 (2006.01)
(21) 429285 (22)
2019 03 18
(72) BARTOSIK MAREK, Łódź (PL); BORKOWSKI PIOTR, Łódź (PL);
JESKE ANDRZEJ, Bukowiec (PL); NOWAK ŁUKASZ, Łódź (PL);
WÓJCIK FRANCISZEK, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Ultraszybki wyłącznik hybrydowy prądu stałego przeznaczony
zwłaszcza dla trakcji kolejowej
(B1) (11) 237644
(41) 2020 10 05
(51) H01H 33/59 (2006.01)
H01H 9/54 (2006.01)
(21) 429439 (22)
2019 04 01
(72) BARTOSIK MAREK, Łódź (PL); BORKOWSKI PIOTR, Łódź (PL);
WÓJCIK FRANCISZEK, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Ultraszybki łącznik hybrydowy, próżniowo-półprzewodnikowy
do ograniczania skutków zjawiska quenchu w zasilanych prądem
stałym nadprzewodzących obwodach indukcyjnych o dużych energiach magnetycznych
(B1) (11) 237590
(41) 2020 03 09
(51) H01J 37/32 (2006.01)
(21) 426786 (22)
2018 08 24
(72) RESZKE EDWARD, Wrocław (PL); YELKIN IHAR, Wrocław (PL);
BINKIEWICZ GRZEGORZ, Łukowice Brzeskie (PL)
(73) RESZKE EDWARD, Wrocław (PL); YELKIN IHAR, Wrocław (PL)
(54) Sposób i urządzenie do zmniejszania zanieczyszczeń w reaktorze plazmowym, zwłaszcza zanieczyszczeń lubrykantami
(B1) (11) 237558
(41) 2016 08 29
(51) H01M 4/86 (2006.01)
H01M 4/88 (2006.01)
C23C 14/18 (2006.01)
C23C 14/22 (2006.01)
(21) 411398 (22)
2015 02 26
(72) TYCZKOWSKI JACEK, Łódź (PL); KAZIMIERSKI PIOTR, Łódź (PL);
JÓŹWIAK ŁUKASZ, Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania elektrody katalizującej reakcję redukcji tlenu
(B1) (11) 237619
(41) 2020 01 27
(51) H01M 4/1391 (2010.01)
H01M 4/48 (2010.01)
H01M 6/16 (2006.01)
(21) 426331 (22)
2018 07 13
(72) RATYŃSKI MACIEJ, Pruszków (PL); HAMANKIEWICZ BARTOSZ,
Józefów (PL); CZERWIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania katody Cu|Cu(OH)₂ do pierwotnego ogniwa litowego, katoda Cu|Cu(OH)₂ do pierwotnego ogniwa litowego
wytworzona tym sposobem, oraz pierwotne ogniwo litowe z katodą
Cu|Cu(OH)₂ wytworzoną tym sposobem
(B1) (11) 237643
(41) 2020 10 05
(51) H01R 13/6461 (2011.01)
(21) 429385 (22)
2019 03 25

13

(72) IZAK PAWEŁ, Tarnów (PL); SOLSKI MARIUSZ, Warszawa (PL);
KALISZ BARTŁOMIEJ, Łódź (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaczernie (PL)
(54) Kompaktowy moduł przyłączeniowy RJ45 z wymiennym frontem
(B1) (11) 237640
(41) 2020 09 21
(51) H02G 13/00 (2006.01)
H01T 1/20 (2006.01)
(21) 429218 (22)
2019 03 11
(72) SMYCZ EUGENIUSZ, Paryż (FR)
(73) SMYCZ EUGENIUSZ, Paryż (FR)
(54) Zabezpieczenie odgromowe budowlanych obiektów metalowych
(B1) (11) 237638
(41) 2020 09 07
(51) H05K 5/04 (2006.01)
H05K 5/06 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
(21) 429114 (22)
2019 02 28
(72) MALEK TOMASZ, Juszkowo (PL); PAŁKOWSKA MAŁGORZATA,
Juszkowo (PL)
(73) RADIOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański (PL)
(54) Zewnętrzna obudowa do urządzeń elektrycznych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP
1

A01C 1/08 (2006.01)
A23C 9/00 (2006.01)
A23K 10/12 (2016.01)
A23K 10/14 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 20/10 (2016.01)
A23K 30/18 (2016.01)
A23K 50/75 (2016.01)
A23K 10/12 (2016.01)
A23K 10/14 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 30/18 (2016.01)
A23L 2/70 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 21/25 (2016.01)
A23L 3/46 (2006.01)
A23L 5/48 (2016.01)
A23L 31/00 (2016.01)
A61B 5/087 (2006.01)
A61B 5/087 (2006.01)
A61F 5/44 (2006.01)
A61F 5/44 (2006.01)
A61G 7/10 (2006.01)
A61G 7/10 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
A61K 9/06 (2006.01)
A61K 31/59 (2006.01)
A61K 9/22 (2006.01)

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

2

1

2

237576
237629*
237574
237574*
237574*
237574*
237574*
237574*
237575
237575*
237575*
237575*
237580
237580*
237580*
237580*
237580*
237629
237629*
237615*
237581*
237604
237605
237592*
237593*
237592
237593
237571
237571*
237571*
237612

A61K 31/455 (2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 31/4164 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 31/4164 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61K 31/4164 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61L 2/232 (2006.01)
A61L 31/16 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
A61P 33/02 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61P 33/02 (2006.01)
A61P 33/02 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 5/50 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
B01D 33/00 (2006.01)
B01D 29/00 (2006.01)
B01D 61/58 (2006.01)
B01D 11/04 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
B01D 71/44 (2006.01)

237612*
237612*
237612*
237591
237553
237553*
237559
237567*
237551*
237551*
237552*
237552*
237584
237567
237571*
237591*
237553*
237559*
237551*
237552*
237595*
237596*
237571*
237584*
237584*
237620
237620*
237615
237615*
237648
237648*

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

2

1

2

1

2

1

2

B01D 53/44 (2006.01)
B01F 5/20 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01L 3/14 (2006.01)
B03D 3/00 (2006.01)
B04B 3/00 (2006.01)
B05D 1/02 (2006.01)
B05D 1/38 (2006.01)
B05D 3/12 (2006.01)
B06B 1/06 (2006.01)
B06B 3/00 (2006.01)
B06B 3/00 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
B23P 9/02 (2006.01)
B24B 39/04 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
B27M 3/04 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B32B 27/08 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B60F 1/04 (2006.01)
B60N 3/10 (2006.01)
B60N 3/10 (2006.01)
B60N 3/10 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
B60P 1/26 (2006.01)
B60P 7/04 (2006.01)
B60R 9/06 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
B62B 9/08 (2006.01)
B62D 33/037 (2006.01)
B63H 16/04 (2006.01)
B63H 16/04 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)
B65D 19/34 (2006.01)
B65D 19/00 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
B65D 88/52 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65G 47/74 (2006.01)
C01B 33/16 (2006.01)
C01B 32/194 (2017.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C04B 28/26 (2006.01)
C04B 18/04 (2006.01)
C04B 18/06 (2006.01)
C04B 18/00 (2006.01)
C07C 43/20 (2006.01)
C07C 255/01 (2006.01)
C07D 233/96 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
C07D 233/94 (2006.01)
C07D 233/95 (2006.01)
C07D 233/96 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
C07D 233/94 (2006.01)
C07D 233/95 (2006.01)
C07D 233/96 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
C07D 407/14 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)

237578*
237632
237632*
237578
237578*
237582*
237582*
237582*
234885
234885*
234885*
237650
237650*
237649*
237601
237626
237562
237645*
237645
237577
237577*
237594
237594*
237594*
237594*
237587
237633
237634
237635
237564
237613*
237621*
237564*
237566
237566*
237613
237589
237588
237594*
237637
237637*
237621
237616*
237616*
237586
237598
237598*
237601*
237560
237560*
237568*
237568*
237568*
237647
237647*
237553*
237551
237551*
237551*
237551*
237552
237552*
237552*
237552*
237556
237556*
237599

C07D 249/08 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)
C07D 257/06 (2006.01)
C07D 233/04 (2006.01)
C07D 233/04 (2006.01)
C07D 233/04 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 239/62 (2006.01)
C07D 213/73 (2006.01)
C07D 213/61 (2006.01)
C07F 9/02 (2006.01)
C07F 9/90 (2006.01)
C07K 14/21 (2006.01)
C08B 37/16 (2006.01)
C08B 31/10 (2006.01)
C08B 37/00 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
C08G 18/00 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08L 39/06 (2006.01)
C09D 11/00 (2014.01)
C09D 5/24 (2006.01)
C09D 11/02 (2014.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 11/02 (2014.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 133/00 (2006.01)
C09D 5/14 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 7/80 (2018.01)
C09K 8/54 (2006.01)
C09K 8/54 (2006.01)
C10J 3/52 (2006.01)
C10J 3/52 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C12M 1/10 (2006.01)
C12M 1/24 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 15/55 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)
C12N 9/16 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12P 7/42 (2006.01)
C12P 17/10 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12Q 1/6883 (2018.01)
C12Q 1/25 (2006.01)
C12Q 1/48 (2006.01)
C12R 1/38 (2006.01)
C12R 1/43 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C22C 13/02 (2006.01)
C23C 2/06 (2006.01)
C23C 14/18 (2006.01)
C23C 14/22 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/14 (2006.01)
C25B 11/06 (2006.01)
C25B 11/04 (2006.01)
C25B 11/02 (2006.01)
C25B 1/06 (2006.01)
C25B 9/04 (2006.01)
C30B 29/54 (2006.01)
C30B 7/04 (2006.01)

237599*
237600
237600*
237623*
237624*
237622*
237622*
237569*
237569*
237569*
237647*
237647*
237601*
237556*
237570
237581
237647*
237570*
237594*
237570*
237648*
237572
237572*
237602
237602*
237603
237603*
237610
237610*
237610*
237610*
237623*
237624*
237555
237628
237648*
237582
237582*
237601*
237601*
237601*
237601*
237626*
237617
237617*
237625
237595
237596*
237596*
237601*
237626*
237617*
237625*
237579
237627
237558*
237558*
237623
237624
237622
237150
237150*
237150*
237150*
237150*
237569*
237569*

D01D 5/00 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
E01F 15/02 (2006.01)
E01F 15/10 (2006.01)
E02B 3/02 (2006.01)
E02B 3/00 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04B 9/24 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04C 3/08 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
E04D 3/366 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04G 25/06 (2006.01)
E04G 25/04 (2006.01)
E04G 11/56 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
E04H 17/00 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E04H 12/08 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E21B 19/086 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
F16K 25/00 (2006.01)
F16S 1/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 29/00 (2015.01)
F21V 31/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23R 7/00 (2006.01)
F24D 19/02 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24S 20/40 (2018.01)
F24S 20/30 (2018.01)
F24T 10/10 (2018.01)
F25J 3/08 (2006.01)
F27B 14/00 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F28F 9/24 (2006.01)
F41A 3/00 (2006.01)

237648*
237568
237583
237583*
237597
237597*
237616
237573
237573*
237607
237607*
237573*
237577*
237573*
237557
237557*
237557*
237564*
237583*
237616*
237607*
237630
237554
237554*
237561*
237561
237646
237646*
237607*
237585
237585*
237585*
237608*
237608*
237608
237636
237609*
237609*
237609*
237609
237608*
237627*
237639
237639*
237631

F41A 3/02 (2006.01)
F41A 3/12 (2006.01)
G01C 3/06 (2006.01)
G01G 11/00 (2006.01)
G01H 11/02 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 27/87 (2006.01)
G01N 27/82 (2006.01)
G01N 29/00 (2006.01)
G01N 29/24 (2006.01)
G01N 33/205 (2019.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/74 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 19/15 (2006.01)
G01R 19/175 (2006.01)
G01R 19/252 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G02F 1/361 (2006.01)
G06K 7/10 (2006.01)
H01B 1/24 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
H01B 7/32 (2006.01)
H01B 7/36 (2006.01)
H01B 7/17 (2006.01)
H01H 33/59 (2006.01)
H01H 9/54 (2006.01)
H01H 33/59 (2006.01)
H01H 9/54 (2006.01)
H01J 37/32 (2006.01)
H01M 4/86 (2006.01)
H01M 4/88 (2006.01)
H01M 4/1391 (2010.01)
H01M 4/48 (2010.01)
H01M 6/16 (2006.01)
H01R 13/6461 (2011.01)
H01T 1/20 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H02G 13/00 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
H05K 5/06 (2006.01)

237631*
237631*
237614*
237611
237614
237614*
237595*
237563
237563*
237649
237649*
237649*
237565
237596
237596*
237606
237606*
237606*
237606*
237606*
237618
237641*
237569
237586*
237572*
237641
237641*
237641*
237641*
237642
237642*
237644
237644*
237590
237558
237558*
237619
237619*
237619*
237643
237640*
237638*
237640
237638
237638*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

234885
237150
237551
237552
237553
237554
237555
237556
237557
237558
237559
237560
237561

B05D 1/02 (2006.01)
C25B 11/06 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
A61K 31/4164 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
C10J 3/52 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
E04G 25/06 (2006.01)
H01M 4/86 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)

237562
237563
237564
237565
237566
237567
237568
237569
237570
237571
237572
237573
237574

Symbol
MKP
2

B22F 9/04 (2006.01)
G01N 27/87 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
A61L 31/16 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
G02F 1/361 (2006.01)
C08B 31/10 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
C09D 11/00 (2014.01)
E04B 9/24 (2006.01)
A23K 10/12 (2016.01)

Nr 9/2021
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1

2

1

2

237575
237576
237577
237578
237579
237580
237581
237582
237583
237584
237585
237586
237587
237588
237589
237590
237591
237592
237593
237594
237595
237596
237597
237598
237599
237600
237601
237602
237603
237604
237605
237606
237607
237608
237609
237610
237611
237612

A23K 10/12 (2016.01)
A01C 1/08 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
C22C 13/02 (2006.01)
A23L 2/70 (2006.01)
C08B 37/00 (2006.01)
C12M 1/10 (2006.01)
E01F 15/02 (2006.01)
A61L 2/232 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
B65G 47/74 (2006.01)
B60F 1/04 (2006.01)
B63H 16/04 (2006.01)
B63H 16/04 (2006.01)
H01J 37/32 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61G 7/10 (2006.01)
A61G 7/10 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
C12Q 1/6883 (2018.01)
G01N 33/68 (2006.01)
E02B 3/02 (2006.01)
C01B 33/16 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
C09D 11/02 (2014.01)
C09D 11/02 (2014.01)
A61B 5/087 (2006.01)
A61B 5/087 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
E04C 3/08 (2006.01)
F23R 7/00 (2006.01)
F24T 10/10 (2018.01)
C09D 133/00 (2006.01)
G01G 11/00 (2006.01)
A61K 9/22 (2006.01)

237613
237614
237615
237616
237617
237618
237619
237620
237621
237622
237623
237624
237625
237626
237627
237628
237629
237630
237631
237632
237633
237634
237635
237636
237637
237638
237639
237640
237641
237642
237643
237644
237645
237646
237647
237648
237649
237650

B62D 33/037 (2006.01)
G01H 11/02 (2006.01)
B01D 61/58 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
C12P 7/42 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
H01M 4/1391 (2010.01)
B01D 33/00 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
C23F 11/14 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
C23C 2/06 (2006.01)
C10J 3/52 (2006.01)
A23L 21/25 (2016.01)
E05D 5/02 (2006.01)
F41A 3/00 (2006.01)
B01F 5/20 (2006.01)
B60N 3/10 (2006.01)
B60N 3/10 (2006.01)
B60N 3/10 (2006.01)
F24D 19/02 (2006.01)
B65D 19/34 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
H02G 13/00 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
H01H 33/59 (2006.01)
H01R 13/6461 (2011.01)
H01H 33/59 (2006.01)
B24B 39/04 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
C07C 43/20 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
G01N 29/00 (2006.01)
B06B 1/06 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 384967
(A1) (21) 393529
(A1) (21) 404418
(A1) (21) 405357
(A1) (21) 405823
(A1) (21) 406262
(A1) (21) 406918
(A1) (21) 407105
(A1) (21) 407645
(A1) (21) 407681
(A1) (21) 408269
(A1) (21) 408362
(A1) (21) 408432
(A1) (21) 408504
(A1) (21) 408588
(A1) (21) 409436
(A1) (21) 409497
(A1) (21) 409554

22/2009
14/2012
01/2015
07/2015
10/2015
12/2015
16/2015
17/2015
20/2015
20/2015
11/2015
25/2015
25/2015
26/2015
26/2015
06/2016
07/2016
20/2015

(A1) (21) 409736
(A1) (21) 409961
(A1) (21) 410342
(A1) (21) 410550
(A1) (21) 410642
(A1) (21) 410863
(A1) (21) 411195
(A1) (21) 411196
(A1) (21) 411311
(A1) (21) 411312
(A1) (21) 411526
(A1) (21) 411795
(A1) (21) 411846
(A1) (21) 411855
(A1) (21) 412059
(A1) (21) 412366
(A1) (21) 412367
(A1) (21) 412593

08/2016
10/2016
12/2016
13/2016
14/2016
14/2016
23/2015
23/2015
18/2016
18/2016
19/2016
02/2016
21/2016
21/2016
22/2016
24/2016
24/2016
25/2016

(A1) (21) 413004
(A1) (21) 413029
(A1) (21) 413039
(A1) (21) 413545
(A1) (21) 413679
(A1) (21) 413827
(A1) (21) 414081
(A1) (21) 414149
(A1) (21) 414348
(A1) (21) 414369
(A1) (21) 415003
(A1) (21) 415169
(A1) (21) 415197
(A1) (21) 415638
(A1) (21) 415646
(A1) (21) 415760
(A1) (21) 416030
(A1) (21) 416119
(A1) (21) 416705
(A1) (21) 416760
(A1) (21) 416801
(A1) (21) 416985
(A1) (21) 417744
(A1) (21) 417885
(A1) (21) 418048
(A1) (21) 418175
(A1) (21) 418595
(A1) (21) 418596
(A1) (21) 418696
(A1) (21) 418785
(A1) (21) 418835
(A1) (21) 418837
(A1) (21) 418866
(A1) (21) 418979
(A1) (21) 419302
(A1) (21) 419303
(A1) (21) 419304
(A1) (21) 419363
(A1) (21) 419448
(A1) (21) 419558
(A1) (21) 419787
(A1) (21) 419927
(A1) (21) 420371
(A1) (21) 420396
(A1) (21) 420424
(A1) (21) 420425
(A1) (21) 420459
(A1) (21) 420880
(A1) (21) 421115

15
02/2017
13/2016
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
07/2017
15/2016
09/2017
12/2017
13/2017
13/2017
14/2017
14/2017
15/2017
17/2017
17/2017
21/2017
21/2017
22/2017
23/2017
15/2017
02/2018
03/2018
02/2017
06/2018
06/2018
07/2018
07/2018
08/2018
08/2018
08/2018
08/2018
10/2018
10/2018
10/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
14/2018
17/2018
17/2018
15/2017
17/2018
17/2018
20/2018
21/2018

(A1) (21) 421203
(A1) (21) 421400
(A1) (21) 421484
(A1) (21) 421580
(A1) (21) 421650
(A1) (21) 423174
(A1) (21) 423494
(A1) (21) 423653
(A1) (21) 423708
(A1) (21) 424074
(A1) (21) 424236
(A1) (21) 424297
(A1) (21) 424506
(A1) (21) 424923
(A1) (21) 425031
(A1) (21) 425554
(A1) (21) 425679
(A1) (21) 425722
(A1) (21) 425736
(A1) (21) 425742
(A1) (21) 425964
(A1) (21) 426118
(A1) (21) 426120
(A1) (21) 426253
(A1) (21) 426299
(A1) (21) 426398
(A1) (21) 426491
(A1) (21) 426613
(A1) (21) 426633
(A1) (21) 426634
(A1) (21) 426635
(A1) (21) 426636
(A1) (21) 426884
(A1) (21) 427011
(A1) (21) 427050
(A1) (21) 427063
(A1) (21) 427134
(A1) (21) 427340
(A1) (21) 427510
(A1) (21) 427531
(A1) (21) 427557
(A1) (21) 427650
(A1) (21) 427668
(A1) (21) 427838
(A1) (21) 427847
(A1) (21) 428019
(A1) (21) 428117
(A1) (21) 428160
(A1) (21) 428972

21/2018
23/2018
24/2018
24/2018
25/2018
09/2019
12/2018
12/2019
13/2019
04/2019
15/2019
16/2019
17/2019
20/2019
21/2019
24/2019
25/2019
25/2019
25/2019
25/2019
01/2020
01/2020
01/2020
02/2020
02/2020
08/2019
04/2020
04/2020
05/2020
05/2020
05/2020
05/2020
06/2020
16/2019
06/2019
07/2020
07/2020
08/2020
10/2020
10/2020
10/2020
11/2020
11/2020
12/2020
12/2020
13/2020
13/2020
13/2020
22/2020

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) 357253
(A1) (21) 396443
(A1) (21) 408499
(A1) (21) 408719
(A1) (21) 410226
(A1) (21) 410304

11/2004
07/2013
26/2015
01/2016
19/2015
12/2016

(A1) (21) 410666
(A1) (21) 421000
(A1) (21) 421442
(A1) (21) 424191
(A1) (21) 427122

14/2016
02/2018
23/2018
15/2019
07/2020
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji
uprzednio ogłoszonej.
(A1) (21) 424619
8/2020
2021 01 18
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 14.01.2020 r. o odmowie
udzielenia patentu

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) 202570 A. Wykreślono: STAROSTA WALDEMAR, Gdynia,
Polska Wpisano: STAROSTA IRENA, Gdynia, Polska; STAROSTA
DANIELA, Gdynia, Polska; STAROSTA ARMIN, Gdynia, Polska
(11) 213618 A. Wykreślono: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637; PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI
TECHNICZNYCH MULTICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 530543718; SZEJA WIESŁAW
PROCHEM SZEJA, Żernica, Polska; PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, Polska 276775388 Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI TECHNICZNYCH MULTICON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice,
Polska 530543718; PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik, Polska 276775388
(11) 217352 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739
Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska 830406739

Nr 9/2021

ska 690567011; ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, Polska 120139914 Wpisano:
ENERVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, Polska 690567011; ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, Polska 120139914
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 04 grudnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 15925/20/920) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2664822 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Janowi Nawrotek zamieszkałemu w Garbatka Letnisko wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 05 stycznia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18198/20/775) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2667719 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Krzysztofowi Wójcik zamieszkałemu w Radomiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 05 stycznia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18200/20/779) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2667720 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Stanisławowi Biegańskiemu zamieszkałemu
w Rudzie Śląskiej wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 05 stycznia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18202/20/581) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2667721 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Aldonie Stani zamieszkałej w Radomiu wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 05 stycznia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16833/20/409) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2667742 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Józefowi Turek zamieszkałemu w Łodzi wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 08 grudnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16838/20/414) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2665146 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Joannie Witkowskiej zamieszkałej w Łodzi wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 218268 A. Wykreślono: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637; PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI
TECHNICZNYCH MULTICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 530543718; SZEJA WIESŁAW
PROCHEM SZEJA, Żernica, Polska; PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, Polska 276775388 Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI TECHNICZNYCH MULTICON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice,
Polska 530543718; PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik, Polska 276775388

(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 07 stycznia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18194/20/171) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2667794 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Urszuli Sibińskiej zamieszkałej w Rybniku wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 222423 A. Wykreślono: MIELEC-DIESEL GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Pol-

(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 07 stycznia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
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w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18210/20/100) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2667813 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Tomaszowi Kwaśnik zamieszkałemu w Radomiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 07 stycznia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18213/20/303) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2667820 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Markowi Piekarskiemu zamieszkałemu w Katowicach wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 16 grudnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17386/20/783) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2666208 zastaw rejestrowy na patencie o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Cyprianowi Wolskiemu zamieszkałemu
w Puszczy Mariańskiej wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 17 listopada 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6897/20/932) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2662159 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Aldonie Stani zamieszkałej w Radomiu wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 17 grudnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17402/20/712) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2666355 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Ali Foremny zamieszkałej w Zabrzu wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 21 grudnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17403/20/113) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2666696 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Jerzemu Foremny zamieszkałemu w Zabrzu
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 23 września 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6809/20/845) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2656839 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Eugeniuszowi Suszczyńskiemu zamieszkałemu w Zgorzelcu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 24 września 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13156/20/334) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2656940 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Jerzemu Kwaśnik zamieszkałemu w Radomiu
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 24 września 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13153/20/131) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2656965 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących ”Hotel Klimczok” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczyrku wobec System 3E Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 220960 D. Wpisano: W dniu 26 listopada 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15927/20/722) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2663544 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze PAT.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Krzysztofowi Wójcik zamieszkałemu w Radomiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 221411 D. Wpisano: Wykreślono: „Na mocy umowy
z dnia 05 grudnia 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie wynalazku przez ZAPOTOCZNY SZCZEPAN, Kraków, Polska; NOWAKOWSKA MARIA, Kraków, Polska na czas
trwania patentu.”
(11) 221411 D. Wpisano: Wpisano: Na mocy umowy z dnia
05 grudnia 2018 r. zmienionej aneksem z dnia 04 czerwca 2020
r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wynalazku
przez ZAPOTOCZNY SZCZEPAN, Kraków, Polska; NOWAKOWSKA MARIA, Kraków, Polska na czas trwania patentu
(11) 224847 A. Wykreślono: POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków, Polska 000001560 Wpisano: INTENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 369486933
(11) 227732 A. Wykreślono: INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142233406
Wpisano: INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ołtarzew, Polska 142233406
(11) 228737 A. Wykreślono: SIKORA WOJCIECH SAWE, Rzeszów, Polska 690677350 Wpisano: SAWE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niechobrz, Polska 381147972
(11) 228737 A. Wykreślono: SAWE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niechobrz, Polska 381147972 Wpisano: SAWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niechobrz, Polska 381147972
(11) 230072 A. Wykreślono: REWERS MARIOLA P.H.U. CARGAZ BIS, Poznań, Polska 630161273; SZCZERBAL ANDRZEJ,
Legionowo, Polska Wpisano: DUAL FUEL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302560952; SZCZERBAL ANDRZEJ, Legionowo, Polska
(11) 231042 A. Wykreślono: PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, Polska 000035257
Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY
INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, Polska 000035257
(11) 231042 C. Wykreślono: WOŁOSZCZUK ADAM, Warszawa, Polska; SAŁEK PAWEŁ, Warszawa, Polska; MACIAŚ MATEUSZ,
Warszawa, Polska; OGIŃSKI MICHAŁ, Góra Kalwaria, Polska;
SPROŃSKA AGNIESZKA, Błonie, Polska; KARCZEWSKI MICHAŁ,
Kraków, Polska Wpisano: : WOŁOSZCZUK ADAM, Warszawa, Polska; SAŁEK PAWEŁ, Warszawa, Polska; MACIAŚ MATEUSZ, Warszawa, Polska; OGIŃSKI MICHAŁ, Góra Kalwaria, Polska; SPROŃSKA AGNIESZKA, Błonie, Polska; KARCZEWSKI MICHAŁ, Kraków,
Polska; GŁÓWKA JAKUB, Warszawa, Polska
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DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU
O UDZIELENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego, numer wniosku oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego.
(T3) (68) 1641822

(21) 0353

09/2015

PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
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04 11 2020
04 11 2020
28 10 2020
25 11 2020
28 10 2020
09 09 2020
04 11 2020
18 11 2020
30 12 2020
23 09 2020
19 08 2020
18 11 2020
02 12 2020
18 11 2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020/37
2020/37
2020/37
2019/19
2020/44
2020/49
2020/26
2020/47
2020/44
2020/44
2020/50
2020/44
2020/36
2020/44
2020/38
2020/48
2020/44
2020/40
2019/04
2020/49
2020/41
2020/36
2020/43
2020/13
2020/41
2020/44
2020/41
2020/43
2020/44
2020/43
2020/43
2020/45
2020/49
2020/38
2020/45
2020/44
2020/46
2020/44
2020/05
2020/43
2020/42
2020/50
2020/46
2020/47
2020/52
2020/47
2020/44
2020/41
2020/42
2021/01
2020/36
2020/46
2020/47
2020/45
2020/45
2020/44
2020/48
2020/44
2020/37
2020/45
2020/47
2020/53
2020/39
2020/34
2020/47
2020/49
2020/47

EP 3118080 B1
EP 3119703 B1
EP 3120710 B1
EP 3129804 B1
EP 3132666 B1
EP 3137056 B1
EP 3139487 B1
EP 3141133 B1
EP 3141251 B1
EP 3141362 B1
EP 3142493 B1
EP 3148576 B1
EP 3151892 B1
EP 3154345 B1
EP 3155136 B1
EP 3155891 B1
EP 3158159 B1
EP 3158297 B1
EP 3162354 B1
EP 3172174 B1
EP 3174268 B1
EP 3176329 B1
EP 3180783 B1
EP 3183349 B1
EP 3185512 B1
EP 3188853 B1
EP 3188884 B1
EP 3192052 B1
EP 3193643 B1
EP 3195231 B1
EP 3197729 B1
EP 3204783 B1
EP 3206497 B1
EP 3207183 B1
EP 3213857 B1
EP 3216452 B1
EP 3218653 B1
EP 3227033 B1
EP 3227483 B1
EP 3228943 B1
EP 3231585 B1
EP 3236632 B1
EP 3237404 B1
EP 3238451 B1
EP 3245076 B1
EP 3245177 B1
EP 3245328 B1
EP 3247356 B1
EP 3250116 B1
EP 3251300 B1
EP 3256169 B1
EP 3259258 B1
EP 3260405 B1
EP 3262046 B1
EP 3263581 B1
EP 3264196 B1
EP 3266955 B1
EP 3268194 B1
EP 3268207 B1
EP 3269831 B1
EP 3270074 B1
EP 3271621 B1
EP 3271729 B1
EP 3273157 B1
EP 3273448 B1
EP 3278568 B1
EP 3280627 B1

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

18 11 2020
18 11 2020
11 11 2020
16 09 2020
14 10 2020
09 12 2020
21 10 2020
25 11 2020
11 11 2020
16 09 2020
04 11 2020
04 11 2020
23 12 2020
04 11 2020
06 11 2019
04 11 2020
09 09 2020
05 08 2020
09 12 2020
14 10 2020
04 11 2020
09 09 2020
04 11 2020
02 09 2020
25 11 2020
28 10 2020
30 09 2020
11 11 2020
09 09 2020
09 09 2020
16 09 2020
21 10 2020
21 10 2020
04 11 2020
09 09 2020
04 11 2020
14 10 2020
09 09 2020
30 09 2020
23 09 2020
02 12 2020
18 11 2020
25 11 2020
11 11 2020
16 09 2020
02 12 2020
04 03 2020
28 10 2020
14 10 2020
09 12 2020
28 10 2020
05 08 2020
04 11 2020
23 09 2020
05 08 2020
11 11 2020
13 01 2021
02 09 2020
16 12 2020
02 12 2020
07 10 2020
04 11 2020
21 10 2020
29 07 2020
04 11 2020
09 12 2020
14 10 2020

19
2020/47
2020/47
2020/46
2020/38
2020/42
2020/50
2020/43
2020/48
2020/46
2020/38
2020/45
2020/45
2020/52
2020/45
2019/45
2020/45
2020/37
2020/32
2020/50
2020/42
2020/45
2020/37
2020/45
2020/36
2020/48
2020/44
2020/40
2020/46
2020/37
2020/37
2020/38
2020/43
2020/43
2020/45
2020/37
2020/45
2020/42
2020/37
2020/40
2020/39
2020/49
2020/47
2020/48
2020/46
2020/38
2020/49
2020/10
2020/44
2020/42
2020/50
2020/44
2020/32
2020/45
2020/39
2020/32
2020/46
2021/02
2020/36
2020/51
2020/49
2020/41
2020/45
2020/43
2020/31
2020/45
2020/50
2020/42

EP 3283041 B1
EP 3283302 B1
EP 3283346 B1
EP 3283608 B1
EP 3283770 B1
EP 3285085 B1
EP 3286300 B1
EP 3293917 B1
EP 3297466 B1
EP 3298930 B1
EP 3299246 B1
EP 3300742 B1
EP 3303356 B1
EP 3303469 B1
EP 3305840 B1
EP 3306921 B1
EP 3308650 B1
EP 3308662 B1
EP 3308921 B1
EP 3312100 B1
EP 3313929 B1
EP 3314010 B1
EP 3314032 B1
EP 3317658 B1
EP 3319955 B1
EP 3319985 B1
EP 3320577 B1
EP 3320978 B1
EP 3322673 B1
EP 3322734 B1
EP 3323073 B1
EP 3325427 B1
EP 3325683 B1
EP 3326605 B1
EP 3329474 B1
EP 3331367 B1
EP 3332628 B1
EP 3333191 B1
EP 3334497 B1
EP 3334604 B1
EP 3336930 B1
EP 3342540 B1
EP 3344270 B1
EP 3346707 B1
EP 3350145 B1
EP 3353232 B1
EP 3354161 B1
EP 3354794 B1
EP 3357638 B1
EP 3359462 B1
EP 3363312 B1
EP 3363456 B1
EP 3364119 B1
EP 3365684 B1
EP 3366913 B1
EP 3372239 B1
EP 3373752 B1
EP 3374099 B1
EP 3374509 B1
EP 3377510 B1
EP 3377799 B1
EP 3379611 B1
EP 3381436 B1
EP 3383385 B1
EP 3383929 B1
EP 3385998 B1
EP 3386164 B1

20
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
18 11 2020
07 10 2020
16 09 2020
09 09 2020
13 01 2021
10 06 2020
24 06 2020
23 12 2020
20 05 2020
11 11 2020
02 12 2020
21 10 2020
08 07 2020
04 11 2020
30 12 2020
28 10 2020
11 11 2020
28 10 2020
28 10 2020
26 08 2020
04 11 2020
11 11 2020
11 11 2020
18 11 2020
16 09 2020
06 01 2021
14 10 2020
04 11 2020
05 08 2020
27 05 2020
25 11 2020
03 06 2020
04 11 2020
14 10 2020
04 11 2020
04 11 2020
04 11 2020
28 10 2020
23 09 2020
11 11 2020
18 11 2020
14 10 2020
04 11 2020
08 04 2020
04 11 2020
28 10 2020
02 09 2020
15 07 2020
16 09 2020
16 09 2020
30 12 2020
02 12 2020
14 10 2020
21 10 2020
04 11 2020
09 12 2020
30 12 2020
14 10 2020
21 10 2020
16 12 2020
02 09 2020
21 10 2020
09 09 2020
06 01 2021
29 07 2020
07 10 2020
04 11 2020

2020/47
2020/41
2020/38
2020/37
2021/02
2020/24
2020/26
2020/52
2020/21
2020/46
2020/49
2020/43
2020/28
2020/45
2020/53
2020/44
2020/46
2020/44
2020/44
2020/35
2020/45
2020/46
2020/46
2020/47
2020/38
2021/01
2020/42
2020/45
2020/32
2020/22
2020/48
2020/23
2020/45
2020/42
2020/45
2020/45
2020/45
2020/44
2020/39
2020/46
2020/47
2020/42
2020/45
2020/15
2020/45
2020/44
2020/36
2020/29
2020/38
2020/38
2020/53
2020/49
2020/42
2020/43
2020/45
2020/50
2020/53
2020/42
2020/43
2020/51
2020/36
2020/43
2020/37
2021/01
2020/31
2020/41
2020/45

EP 3386883 B1
EP 3389439 B1
EP 3393734 B1
EP 3398277 B1
EP 3401327 B1
EP 3401453 B1
EP 3402332 B1
EP 3403768 B1
EP 3407092 B1
EP 3409504 B1
EP 3410614 B1
EP 3410879 B1
EP 3411473 B1
EP 3412861 B1
EP 3414090 B1
EP 3415816 B1
EP 3416792 B1
EP 3416891 B1
EP 3418300 B1
EP 3423203 B1
EP 3424930 B1
EP 3426093 B1
EP 3427995 B1
EP 3430904 B1
EP 3431659 B1
EP 3432651 B1
EP 3433069 B1
EP 3433493 B1
EP 3441054 B1
EP 3441550 B1
EP 3443957 B1
EP 3445997 B1
EP 3446573 B1
EP 3447205 B1
EP 3448845 B1
EP 3452281 B1
EP 3453585 B1
EP 3454568 B1
EP 3455539 B1
EP 3456334 B1
EP 3456584 B1
EP 3458414 B1
EP 3459078 B1
EP 3460102 B1
EP 3460207 B1
EP 3461693 B1
EP 3468568 B1
EP 3471416 B1
EP 3474292 B1
EP 3474292 B1
EP 3474705 B1
EP 3475142 B1
EP 3475221 B1
EP 3476960 B1
EP 3478588 B1
EP 3478663 B1
EP 3480612 B1
EP 3481202 B1
EP 3484250 B1
EP 3484798 B1
EP 3487278 B1
EP 3489227 B1
EP 3490984 B1
EP 3493716 B1
EP 3495067 B1
EP 3495473 B1
EP 3497279 B1

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

04 11 2020
09 09 2020
28 10 2020
07 10 2020
11 11 2020
25 11 2020
21 10 2020
04 11 2020
02 12 2020
28 10 2020
04 11 2020
16 12 2020
16 12 2020
04 11 2020
04 11 2020
25 11 2020
04 11 2020
30 09 2020
13 01 2021
04 11 2020
04 11 2020
18 11 2020
16 12 2020
26 08 2020
10 06 2020
04 11 2020
14 10 2020
26 08 2020
28 10 2020
09 12 2020
30 09 2020
25 11 2020
06 01 2021
28 10 2020
11 11 2020
04 11 2020
02 12 2020
28 10 2020
11 11 2020
10 06 2020
28 10 2020
16 12 2020
14 10 2020
09 09 2020
04 11 2020
14 10 2020
23 12 2020
04 11 2020
28 10 2020
04 11 2020
07 10 2020
04 11 2020
18 11 2020
04 11 2020
16 12 2020
21 10 2020
08 07 2020
30 12 2020
04 11 2020
14 10 2020
18 11 2020
30 09 2020
07 10 2020
28 10 2020
06 01 2021
18 11 2020
04 11 2020

Nr 9/2021
2020/45
2020/37
2020/44
2020/41
2020/46
2020/48
2020/43
2020/45
2020/49
2020/44
2020/45
2020/51
2020/51
2020/45
2020/45
2020/48
2020/45
2020/40
2021/02
2020/45
2020/45
2020/47
2020/51
2020/35
2020/24
2020/45
2020/42
2020/35
2020/44
2020/50
2020/40
2020/48
2021/01
2020/44
2020/46
2020/45
2020/49
2020/44
2020/46
2020/24
2020/44
2020/51
2020/42
2020/37
2020/45
2020/42
2020/52
2020/45
2020/44
2020/45
2020/41
2020/45
2020/47
2020/45
2020/51
2020/43
2020/28
2020/53
2020/45
2020/42
2020/47
2020/40
2020/41
2020/44
2021/01
2020/47
2020/45

EP 3502343 B1
EP 3503148 B1
EP 3504035 B1
EP 3507366 B1
EP 3507548 B1
EP 3508064 B1
EP 3509927 B1
EP 3511298 B1
EP 3511403 B1
EP 3512393 B1
EP 3512673 B1
EP 3512713 B1
EP 3515390 B1
EP 3515609 B1
EP 3516011 B1
EP 3517081 B1
EP 3517878 B1
EP 3518852 B1
EP 3519202 B1
EP 3519444 B1
EP 3520631 B1
EP 3521192 B1
EP 3523591 B1
EP 3523919 B1
EP 3527721 B1
EP 3527932 B1
EP 3530106 B1
EP 3530130 B1
EP 3531095 B1
EP 3532422 B1
EP 3535133 B1
EP 3535516 B1
EP 3536497 B1
EP 3536946 B1
EP 3536987 B1
EP 3537922 B1
EP 3538410 B1
EP 3538620 B1
EP 3539627 B1
EP 3539923 B1
EP 3540353 B1
EP 3540822 B1
EP 3543158 B1
EP 3543197 B1
EP 3544963 B1
EP 3545132 B1
EP 3548319 B1
EP 3549143 B1
EP 3554041 B1
EP 3558455 B1
EP 3562357 B1
EP 3564206 B1
EP 3566777 B1
EP 3570348 B1
EP 3571251 B1
EP 3572613 B1
EP 3574246 B1
EP 3577287 B1
EP 3578023 B1
EP 3578037 B1
EP 3580128 B1
EP 3584088 B1
EP 3584172 B1
EP 3585234 B1
EP 3585916 B1
EP 3586675 B1
EP 3587212 B1

Nr 9/2021
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

04 11 2020
21 10 2020
16 12 2020
25 11 2020
06 01 2021
04 11 2020
14 10 2020
28 10 2020
28 10 2020
21 10 2020
14 10 2020
23 12 2020
23 09 2020
02 12 2020
28 10 2020
21 10 2020
16 12 2020
28 10 2020
04 11 2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020/45
2020/43
2020/51
2020/48
2021/01
2020/45
2020/42
2020/44
2020/44
2020/43
2020/42
2020/52
2020/39
2020/49
2020/44
2020/43
2020/51
2020/44
2020/45

EP 3589838 B1
EP 3591631 B1
EP 3592497 B1
EP 3593762 B1
EP 3594678 B1
EP 3594945 B1
EP 3595988 B1
EP 3600889 B1
EP 3601193 B1
EP 3608691 B1
EP 3609340 B1
EP 3612581 B1
EP 3617085 B1
EP 3623687 B1
EP 3638560 B1
EP 3640371 B1
EP 3657936 B1
EP 3658384 B1
EP 3687994 B1

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

1454521
1458003
1460189
1477361
1505010
1507061
1510142
1510476
1514563
1522859
1523179
1527703
1528029
1531117
1532878
1532919
1533579
1533590
1535865
1536077
1536618
1537904
1538050
1538154
1538297
1541026
1544739
1545177
1559359
1559693
1559841
1561399
1561955
1564406
1564722
1570819
1574285
1582646
1588913
1599211
1601363

2020 03 02
2020 03 08
2020 03 10
2020 03 05
2019 08 05
2019 08 06
2019 08 17
2019 08 25
2019 08 02
2019 10 05
2019 10 05
2019 10 02
2019 10 16
2019 10 08
2019 10 02
2019 11 23
2019 11 24
2019 10 20
2019 11 25
2019 11 19
2019 11 05
2019 10 13
2019 11 30
2019 11 19
2019 11 19
2019 12 13
2019 12 08
2019 09 25
2020 01 28
2019 11 23
2019 12 07
2020 02 07
2020 01 27
2020 02 05
2019 12 28
2019 10 14
2020 03 08
2020 03 02
2019 12 20
2020 03 02
2020 03 05

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

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

1601525
1601744
1603414
1605748
1606075
1606356
1609136
1616506
1623654
1623916
1623957
1624662
1626539
1627572
1627690
1635074
1635100
1637459
1638161
1640236
1645354
1645468
1645707
1645715
1645757
1645833
1647419
1647646
1649947
1650107
1652879
1653802
1653994
1654038
1655548
1656016
1656381
1656834
1657470
1658226
1658770
1659156
1660154
1660621
1661890
1661940
1662207
1663103
1663470
1663568
1663801
1664126
1664256
1665028
1665769
1667660
1667664
1667693
1667830
1667992
1667993
1668836
1668940
1668995
1669935
1670745
1671526

21
2020 03 10
2020 03 02
2020 03 08
2020 03 09
2020 03 02
2020 03 04
2020 03 09
2019 09 28
2019 10 16
2019 08 06
2020 02 10
2019 08 06
2019 08 13
2019 08 12
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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) 1663896 A. Wykreślono: GUARDIAN INDUSTRIES CORP.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki; Centre Luxembourgeois
de Recherches pour le Verre et la Céramique S.A. ( C.R.V.C.), Dudelange Grand Duchy, Luksemburg Wpisano: GUARDIAN GLASS, LLC,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki; Centre Luxembourgeois
de Recherches pour le Verre et la Céramique S.A. ( C.R.V.C.), Dudelange Grand Duchy, Luksemburg
(11) 1663896 A. Wykreślono: GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki; Centre Luxembourgeois
de Recherches pour le Verre et la Céramique S.A. ( C.R.V.C.), Du-
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delange Grand Duchy, Luksemburg Wpisano: Centre Luxembourgeois de Recherches pour le Verre Et la Ceramique S.À R.L., Dudelange, Luksemburg; GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany
Zjednoczone Ameryki

(11) 2419497 A. Wykreślono: Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland, Petten, Holandia Wpisano: Nederlandse
Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
TNO, ‚s-Gravenhage, Holandia

(11) 1663896 A. Wykreślono: Centre Luxembourgeois de
Recherches pour le Verre Et la Ceramique S.À R.L., Dudelange, Luksemburg; GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone
Ameryki Wpisano: GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki; GUARDIAN EUROPE S.À R.L., Betrange, Luksemburg

(11) 2424579 A. Wykreślono: BIOM’UP, Saint Priest, Francja
Wpisano: BIOM’UP France SAS, Saint-Priest, Francja

(11) 1751249 A. Wykreślono: Wyeth LLC, New York, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: PF Consumer Healthcare 1 LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1751249 A. Wykreślono: PF Consumer Healthcare 1 LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Angelini Pharma Inc., Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2013319 A. Wykreślono: SK CHEMICALS CO., LTD., Suwon, Korea Południowa Wpisano: SK eco prime Co., Ltd., Ulsan, Korea Południowa
(11) 1976393 A. Wykreślono: VelleOats Ltd, Limassol, Cypr
Wpisano: Velle LLC, Sankt Petersburg, Rosja
(11) 2041040 A. Wykreślono: Guardian Industries Corp., Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki; Centre Luxembourgeois de
Recherches pour le Verre Et la Ceramique S.A. (C.R.V.C.), Dudelange,
Luksemburg Wpisano: GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany
Zjednoczone Ameryki; Centre Luxembourgeois de Recherches pour
le Verre Et la Ceramique S.A. (C.R.V.C.), Dudelange, Luksemburg

(11) 2454437 A. Wykreślono: Guardian IG, LLC, Sun Prairie,
Stany Zjednoczone Ameryki; Allmetal, Inc., Itasca, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Guardian Glass, LLC., Auburn Hills, Stany
Zjednoczone Ameryki; Allmetal, Inc., Itasca, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2470517 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2482647 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2513322 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2488474 A. Wykreślono: Elevance Renewable Sciences,
Inc., Woodridge, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Wilmar Trading Pte Ltd, Singapur, Singapur
(11) 2498610 A. Wykreślono: Celgene International II Sàrl,
Couvet, Szwajcaria Wpisano: Receptos LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2415375 A. Wykreślono: Neronobile S.r.l., Milano, Włochy Wpisano: Neronobile S.r.l., Sarcedo, Włochy

(11) 2041040 A. Wykreślono: GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki; Centre Luxembourgeois de
Recherches pour le Verre Et la Ceramique S.A. (C.R.V.C.), Dudelange, Luksemburg Wpisano: Centre Luxembourgeois de Recherches
pour le Verre Et la Ceramique S.À R.L., Dudelange, Luksemburg;
GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2556099 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2041040 A. Wykreślono: Centre Luxembourgeois de
Recherches pour le Verre Et la Ceramique S.À R.L., Dudelange, Luksemburg; GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone
Ameryki Wpisano: GUARDIAN GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki; GUARDIAN EUROPE S.À R.L., Betrange, Luksemburg

(11) 2545917 A. Wykreślono: AGC Inc., Tokio, Japonia; Kaken
Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japonia Wpisano: AGC Inc., Tokio,
Japonia

(11) 2234994 A. Wykreślono: Cibus Europe B.V., Kapelle, Holandia Wpisano: Cibus Europe B.V., Breda, Holandia
(11) 2257518 A. Wykreślono: SK Chemicals Co., Ltd., Suwon,
Korea Południowa Wpisano: SK eco prime Co., Ltd., Ulsan, Korea Południowa
(11) 2164514 A. Wykreślono: AlderBio Holdings LLC, Las Vegas, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: H. Lundbeck A/S, Valby,
Dania
(11) 2085174 A. Wykreślono: EISENBAU KRÄMER mbH,
Kreuztal, Niemcy; voestalpine Böhler Welding Germany GmbH,
Hamm, Niemcy Wpisano: voestalpine Böhler Welding Germany
GmbH, Hamm, Niemcy
(11) 2249866 A. Wykreślono: VENTALEON GmbH, Gauting,
Niemcy Wpisano: VENTALEON GmbH, Gemünden, Niemcy

(11) 2593515 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2609155 A. Wykreślono: Rhodia Operations, Aubervilliers, Francja Wpisano: POLYTECHNYL, SAS, Paryż, Francja

(11) 2600710 A. Wykreślono: Cibus US LLC, San Diego, Stany
Zjednoczone Ameryki; Cibus Europe B.V., Kapelle, Holandia Wpisano: Cibus US LLC, San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki; Cibus
Europe B.V., Breda, Holandia
(11) 2615661 A. Wykreślono: Shenzhen Zhiyou Battery Integration Technology Co., Ltd., Shenzen, Chiny Wpisano: Guangdong
Hua’chan Research Institute of Intelligent Transportation System
Co., Ltd., Shenzhen, Chiny
(11) 2615693 A. Wykreślono: Shenzhen Zhiyou Battery Integration Technology Co., Ltd., Shenzen, Chiny Wpisano: Guangdong
Hua’chan Research Institute of Intelligent Transportation System
Co., Ltd., Shenzhen, Chiny
(11) 2632054 A. Wykreślono: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy Wpisano: Intel Corporation, Santa
Clara, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2249866 A. Wykreślono: VENTALEON GmbH, Gemünden, Niemcy Wpisano: AspiAir GmbH, Gemünden, Niemcy

(11) 2648363 A. Wykreślono: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy Wpisano: Intel Corporation, Santa
Clara, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2519643 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2511315 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2343292 A. Wykreślono: AGC Inc., Tokio, Japonia; Kaken
Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japonia Wpisano: AGC Inc., Tokio,
Japonia

(11) 2511430 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy; Salzgitter Mannesmann Line Pipe Gmbh, Siegen, Niemcy
Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy; Salzgitter Mannesmann Line Pipe Gmbh, Siegen, Niemcy

(11) 2408842 A. Wykreślono: Rhodia Opérations, Aubervilliers, Francja Wpisano: POLYTECHNYL, SAS, Paryż, Francja
(11) 2417186 A. Wykreślono: Rhodia Opérations, Aubervilliers, Francja Wpisano: POLYTECHNYL, SAS, Paryż, Francja

(11) 2541162 A. Wykreślono: SVH ENERGIE, Neuilly sur Seine, Francja Wpisano: GSE INTEGRATION SAS, St Ouen Sur Seine,
Francja
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(11) 2574562 A. Wykreślono: Dethapak B.V., Ootmarsum, Holandia Wpisano: Dethapak Innovation B.V., Ootmarsum, Holandia

(11) 2931929 A. Wykreślono: CRIERI S.R.L., Valenza, Włochy
Wpisano: CRIERI S.R.L., Mediolan, Włochy

(11) 2602802 A. Wykreślono: ABB Technology AG, Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria

(11) 2835060 A. Wykreślono: Creta Farm Societe Anonyme
Industrial and Commercial, trading as Creta Farm S.A., Rethymnon,
Grecja Wpisano: CRETA FARM FOODS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME trading as CRETA FARM FOODS S.A., Kryoneri, Grecja

(11) 2663577 A. Wykreślono: UCB Biopharma SPRL, Brussels,
Belgia Wpisano: UCB Biopharma SRL, Bruksela, Belgia
(11) 2691362 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2689051 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2989350 A. Wykreślono: Carraro Drive Tech S.p.A., Campodarsego, Włochy Wpisano: CARRARO S.p.A., Campodarsego,
Włochy

(11) 2686282 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3026096 A. Wykreślono: SK Chemicals Co., Ltd., Seongnam, Korea Południowa Wpisano: SK eco prime Co., Ltd., Ulsan,
Korea Południowa

(11) 2691219 A. Wykreślono: RHODIA OPERATIONS, Aubervilliers, Francja Wpisano: POLYTECHNYL, SAS, Paryż, Francja

(11) 2941946 A. Wykreślono: ROC s.r.l, POGGIO TORRIANA,
Włochy Wpisano: ROC GROUP S.R.L., Poggio Torriana, Włochy

(11) 2812666 A. Wykreślono: Osmos SA, Courbevoie, Francja Wpisano: OSMOS GROUP, Paryż, Francja

(11) 3034826 A. Wykreślono: SDMO Industries, Brest, Francja Wpisano: EQUIUM GROUPE, Saint Herblain, Francja

(11) 2718003 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3079139 A. Wykreślono: BIOM’UP, Saint Priest, Francja
Wpisano: BIOM’UP France SAS, Saint-Priest, Francja

(11) 2726201 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2718725 A. Wykreślono: Centogene AG, Rostock, Niemcy Wpisano: Centogene GmbH, Rostock, Niemcy
(11) 2726626 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2736937 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2710039 A. Wykreślono: AlderBio Holdings LLC, Las Vegas, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: H. Lundbeck A/S, Valby,
Dania
(11) 2776335 A. Wykreślono: Obrist Closures Switzerland
GmbH, Reinach, Szwajcaria Wpisano: GLC International S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
(11) 2785606 A. Wykreślono: Obrist Closures Switzerland
GmbH, Reinach, Szwajcaria Wpisano: GLC International S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
(11) 2809589 A. Wykreślono: Obrist Closures Switzerland
GmbH, Reinach, Szwajcaria Wpisano: GLC International S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
(11) 2800767 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2699071 A. Wykreślono: WŁODARCZYK WŁADYSŁAW
IGLOO, Stary Wiśnicz, Polska 005711177 Wpisano: IGLOO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Wiśnicz, Polska 385251376
(11) 2872484 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2909413 A. Wykreślono: Guardian IG, LLC, Sun Prairie,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Guardian Glass, LLC., Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3203999 A. Wykreślono: Liminal Biosciences Limited,
Comberton, Wielka Brytania Wpisano: Liminal Biosciences Limited,
Cambridge, Wielka Brytania
(11) 3204000 A. Wykreślono: Liminal Biosciences Limited,
Comberton, Wielka Brytania Wpisano: Liminal Biosciences Limited,
Cambridge, Wielka Brytania
(11) 3187506 A. Wykreślono: AlderBio Holdings LLC, Las Vegas, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: H. Lundbeck A/S, Valby,
Dania
(11) 3187036 A. Wykreślono: ROC s.r.l., POGGIO TORRIANA,
Włochy Wpisano: ROC GROUP S.R.L., Poggio Torriana, Włochy
(11) 3176513 A. Wykreślono: Limot Elektromotorenbaugesellschaft m.b.H. & Co. KG, Leonding, Austria Wpisano: LIMODOR
Lüftungstechnik GmbH & Co KG, Leonding, Austria

OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(B1) (11) 234885 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować - w miejsce uprawnionego: “DACH DARIUSZ MEDA - DESIGN, Grębocin, Polska” wstawić: MDF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grębocin, Polska
(B1) (11) 236036 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
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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 71 901 do nr 71 927)

(Y1) (11) 71920
(41) 2020 09 21
(51) A01D 46/26 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
(21) 128114
(22) 2019 03 19
(72) WEREMCZUK ROBERT, Lublin (PL); SKORZYŃSKA JOANNA,
Szerokie (PL); WEREMCZUK JÓZEF, Lublin (PL)
(73) WEREMCZUK FMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedrzwica Duża (PL)
(54) Agregat z automatycznie łukowo rozwijanym i zwijanym ekranem, przeznaczony do zbioru wiśni i innych owoców pestkowych
(Y1) (11) 71910
(41) 2020 08 10
(51) A01M 11/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
(21) 127997
(22) 2019 01 30
(72) DOMINIAK ŁUKASZ, Zimnice (PL)
(73) DOMINIAK ŁUKASZ, Zimnice (PL)
(54) Wentylator opryskiwacza sadowniczego
(Y1) (11) 71917
(41) 2020 09 21
(51) A47F 7/00 (2006.01)
B62B 3/00 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
(21) 128088
(22) 2019 03 07

(72) GNIEDZIEJKO BOGUSŁAW, Gołdap (PL); TARASEWICZ
ZDZISŁAW, Węgorzewo (PL)
(73) IRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gołdap (PL)
(54) Półka kontenera ogrodniczego
(Y1) (11) 71901
(41) 2018 02 12
(51) A47H 1/02 (2006.01)
(62) 418302
(21) 127895
(22) 2016 08 11
(72) BOJANEK JACEK, Częstochowa (PL)
(73) BOJANEK FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ANDRZEJ
BOJANEK, JERZY BOJANEK SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Wspornik karniszowy
(Y1) (11) 71926
(41) 2020 10 05
(51) A63B 4/00 (2006.01)
A63F 9/26 (2006.01)
(21) 128156
(22) 2019 04 02
(72) CHMIELIŃSKI SŁAWOMIR, Szczytno (PL)
(73) NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczytno (PL)
(54) Kładki sensoryczne
(Y1) (11) 71922
(41) 2020 10 05
(51) B21D 22/02 (2006.01)
B21D 37/02 (2006.01)
B21D 13/02 (2006.01)
(21) 128126
(22) 2019 03 22
(72) CHOJKA JACEK, Piechowice (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); FASZYNKA SEBASTIAN, Kórnica (PL); WRÓBLEWSKI
ANDRZEJ, Katowice (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL);
ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ, Opole (PL)
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(73) APC PRESMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Przyrząd do tłoczenia profili przestrzennych
(Y1) (11) 71902
(41) 2020 06 29
(51) B62B 9/14 (2006.01)
(21) 127904
(22) 2018 12 17
(72) KAROŃ JANUSZ, Częstochowa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARO
KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Rozkładana budka wózka dziecięcego
(Y1) (11) 71924
(41) 2020 10 05
(51) E01C 13/04 (2006.01)
E01C 13/00 (2006.01)
E01C 5/16 (2006.01)
E01C 5/18 (2006.01)
A63C 19/00 (2006.01)
(21) 128152
(22) 2019 04 01
(72) CHMIELIŃSKI IGOR, Szczytno (PL)
(73) LAC-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczytno (PL)
(54) Platforma modułowa pod place zabaw
(Y1) (11) 71925
(41) 2020 10 05
(51) E04B 1/41 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)
(21) 128153
(22) 2019 04 01
(72) TRZEŚNIEWSKI SYLWESTER, Warszawa (PL); JASIŃSKI
RADOSŁAW, Gliwice (PL); GALMAN IWONA, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); NOVA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Łącznik do zespalania ścian
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71911
(41) 2020 08 10
E04F 19/04 (2006.01)
128017
(22) 2019 02 08
STRAMA PIOTR, Szaflary (PL)
STRAMA PIOTR, Szaflary (PL)
Listwa przypodłogowa

(Y1) (11) 71903
(41) 2020 06 29
(51) E05F 7/00 (2006.01)
E05F 1/16 (2006.01)
E05F 3/00 (2006.01)
(21) 127929
(22) 2018 12 27
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ,
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Legionowo (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Pazur hakowy do domykacza
(Y1) (11) 71918
(41) 2020 09 21
(51) F16K 31/60 (2006.01)
F16K 37/00 (2006.01)
F16K 11/085 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
(21) 128106
(22) 2019 03 15
(72) GRONEK JAKUB, Dobrzyca (PL)
(73) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sianów (PL)
(54) Mechanizm pozycjonujący położenie pokrętła zaworu
(Y1) (11) 71913
(41) 2020 08 24
(51) F21K 2/08 (2006.01)
H05B 33/26 (2006.01)
H01H 9/18 (2006.01)
(21) 128027
(22) 2019 02 11
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(72) KULIKOWSKA-RUGE ANNA, Rynarzewo (PL); RUGE
PRZEMYSŁAW, Rynarzewo (PL); ZIĘBICKI MAREK,
Przyłęki (PL); TROKOWSKI ŁUKASZ, Bydgoszcz (PL); FUTERA
KONRAD, Ciechanów (PL)
(73) NOVACODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyn Krajeński (PL)
(54) Oświetlająca nakładka na panel z przyciskami
(Y1) (11) 71916
(41) 2020 09 07
(51) F23B 40/00 (2006.01)
(21) 128077
(22) 2019 03 01
(72) SKIEPKO WIESŁAW, Włoszczowa (PL)
(73) SKIEPKO WIESŁAW ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA SKIEPKO,
Włoszczowa (PL)
(54) Korpus palnika na pellet
(Y1) (11) 71923
(41) 2020 10 05
(51) F23H 7/08 (2006.01)
F23H 17/08 (2006.01)
(21) 128149
(22) 2019 03 29
(72) SKIEPKO WIESŁAW, Włoszczowa (PL)
(73) SKIEPKO WIESŁAW ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA SKIEPKO,
Włoszczowa (PL)
(54) Ruszt palnika na pellet
(Y1) (11) 71912
(41) 2020 08 10
(51) F24H 1/14 (2006.01)
F28D 7/12 (2006.01)
H05B 3/78 (2006.01)
(21) 128018
(22) 2019 02 08
(72) NOWAK SEBASTIAN, Kiełczów (PL)
(73) AS-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kiełczów (PL)
(54) Grzałka do elektrycznego kotła CO
(Y1) (11) 71914
(41) 2020 08 24
(51) F28G 9/00 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
F28D 7/08 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
(21) 128053
(22) 2019 02 21
(72) DRZEWOSIEWSKI TOMASZ, Będzin (PL)
(73) DRZEWOSIEWSKA IWONA CLIMATRONIC, Będzin (PL)
(54) Górnicza chłodnica powietrza
(Y1) (11) 71927
(41) 2020 10 05
(51) H01Q 1/08 (2006.01)
(21) 128164
(22) 2019 04 02
(72) JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); STRYCHARZ JAKUB,
Warszawa (PL); SUCHODOLSKI KAZIMIERZ, Kobyłka (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Składane ekrany z elastycznymi bokami
(Y1) (11) 71919
(41) 2017 01 16
(51) H02K 1/27 (2006.01)
(62) 417047
(21) 127027
(22) 2016 04 29
(72) GORYCA ZBIGNIEW, Radom (PL); RÓŻOWICZ SEBASTIAN,
Bilcza (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Generator, zwłaszcza do mikroelektrowni wodnej
(Y1) (11) 71915
(41) 2020 09 07
(51) H04B 1/38 (2015.01)
G05B 19/05 (2006.01)
(21) 128070
(22) 2019 02 27
(72) STALEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
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(73) EBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3E
PRODUCTION SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ełk (PL)
(54) Płytka układu centrali alarmowej
(Y1) (11) 71921
(41) 2020 10 05
(51) H04M 1/02 (2006.01)
(21) 128123
(22) 2019 03 22
(72) KAMIŃSKI GRZEGORZ, Rybnik (PL); OGAZA ROMAN,
Gliwice (PL); SMOCZYŃSKI ROBERT, Zabrze (PL); HEJCZYK
TOMASZ, Marklowice (PL)
(73) ENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Urządzenie interkomunikacyjne, zwłaszcza alarmowe
(Y1) (11) 71904
(41) 2020 07 27
(51) H04R 25/00 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)
(21) 127966
(22) 2019 01 18
(72) NIEMCZYK KAZIMIERZ, Warszawa (PL); WYSOCKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL); MAŁKOWSKA MARIA, Warszawa (PL); KWACZ
MONIKA, Otwock (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); AURISMED SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL); SIGNOVIA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Dokostny implant słuchowy
(Y1) (11) 71905
(41) 2020 07 27
(51) H04R 25/00 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)
(21) 127967
(22) 2019 01 18
(72) NIEMCZYK KAZIMIERZ, Warszawa (PL); WYSOCKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL); MAŁKOWSKA MARIA, Warszawa (PL); KWACZ
MONIKA, Otwock (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); AURISMED SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL); SIGNOVIA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Dokostny implant słuchowy
(Y1) (11) 71906
(41) 2020 07 27
(51) H04R 25/00 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)
(21) 127968
(22) 2019 01 18
(72) NIEMCZYK KAZIMIERZ, Warszawa (PL); WYSOCKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL); MAŁKOWSKA MARIA, Warszawa (PL); KWACZ
MONIKA, Otwock (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); AURISMED SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL); SIGNOVIA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Dokostny implant słuchowy
(Y1) (11) 71907
(41) 2020 07 27
(51) H04R 25/00 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)
(21) 127969
(22) 2019 01 18
(72) NIEMCZYK KAZIMIERZ, Warszawa (PL); WYSOCKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL); MAŁKOWSKA MARIA, Warszawa (PL); KWACZ
MONIKA, Otwock (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); AURISMED SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL); SIGNOVIA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Dokostny implant słuchowy
(Y1) (11) 71908
(41) 2020 07 27
(51) H04R 25/00 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)
(21) 127970
(22) 2019 01 18
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(72) NIEMCZYK KAZIMIERZ, Warszawa (PL); WYSOCKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL); MAŁKOWSKA MARIA, Warszawa (PL); KWACZ
MONIKA, Otwock (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); AURISMED SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL); SIGNOVIA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Dokostny implant słuchowy
(Y1) (11) 71909
(41) 2020 07 27
(51) H04R 25/00 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)
(21) 127971
(22) 2019 01 18
(72) NIEMCZYK KAZIMIERZ, Warszawa (PL); WYSOCKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL); MAŁKOWSKA MARIA, Warszawa (PL); KWACZ
MONIKA, Otwock (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); AURISMED SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL); SIGNOVIA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Dokostny implant słuchowy

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

A01D 46/26 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
A47H 1/02 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)
A63B 4/00 (2006.01)
A63C 19/00 (2006.01)
A63F 9/26 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
B21D 22/02 (2006.01)
B21D 37/02 (2006.01)
B21D 13/02 (2006.01)
B62B 3/00 (2006.01)
B62B 9/14 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
E01C 13/04 (2006.01)
E01C 13/00 (2006.01)
E01C 5/16 (2006.01)
E01C 5/18 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)

71920
71920*
71910
71910*
71917
71901
71904*
71905*
71906*
71907*
71908*
71909*
71926
71924*
71926*
71914*
71922
71922*
71922*
71917*
71902
71917*
71924
71924*
71924*
71924*
71925
71925*
71925*
71911

E05F 7/00 (2006.01)
E05F 1/16 (2006.01)
E05F 3/00 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
F16K 31/60 (2006.01)
F16K 37/00 (2006.01)
F16K 11/085 (2006.01)
F21K 2/08 (2006.01)
F23B 40/00 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23H 17/08 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24H 1/14 (2006.01)
F28D 7/12 (2006.01)
F28D 7/08 (2006.01)
F28G 9/00 (2006.01)
G05B 19/05 (2006.01)
H01H 9/18 (2006.01)
H01Q 1/08 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H04B 1/38 (2015.01)
H04M 1/02 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
H05B 33/26 (2006.01)
H05B 3/78 (2006.01)

71903
71903*
71903*
71914*
71918
71918*
71918*
71913
71916
71923
71923*
71918*
71912
71912*
71914*
71914
71915*
71913*
71927
71919
71915
71921
71904
71905
71906
71907
71908
71909
71913*
71912*

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

71901
71902
71903
71904
71905
71906
71907
71908
71909
71910
71911
71912
71913
71914

A47H 1/02 (2006.01)
B62B 9/14 (2006.01)
E05F 7/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
F24H 1/14 (2006.01)
F21K 2/08 (2006.01)
F28G 9/00 (2006.01)

71915
71916
71917
71918
71919
71920
71921
71922
71923
71924
71925
71926
71927

H04B 1/38 (2015.01)
F23B 40/00 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
F16K 31/60 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
H04M 1/02 (2006.01)
B21D 22/02 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
E01C 13/04 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
A63B 4/00 (2006.01)
H01Q 1/08 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 123054
(U1) (21) 124459
(U1) (21) 125425
(U1) (21) 126117
(U1) (21) 126133
(U1) (21) 126262
(U1) (21) 126384

23/2015
08/2017
04/2018
19/2018
20/2018
22/2018
25/2018

(U1) (21) 127053
(U1) (21) 127118
(U1) (21) 127518
(U1) (21) 127566
(U1) (21) 127571
(U1) (21) 127660
(U1) (21) 128127

Nr 9/2021

18/2019
20/2019
04/2020
06/2020
06/2020
08/2020
21/2019

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i rok
wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało
ogłoszone.
(U1) (21) 126289
(U1) (21) 127197

22/2018
21/2019

(U1) (21) 127198
(U1) (21) 127876

21/2019
13/2020

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na wzór użytkowy, 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.
(U1) (21) 127027 10/2020
18.02.2021
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i art. 158 § 1 Kpa stwierdzono nieważność decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 31 października
2019 r. stwierdzającej wygaśnięcie decyzji z dnia 4 lipca 2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy zgłoszony za
numerem W.127027.
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
UDZIELONE PRAWA

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

06-03
(11) 26883
PASEK ARTUR, Kutno (PL)
PASEK ARTUR
Stół

(22) 2021 01 01

(21) 29257

(od nr 26 881 do nr 26 903)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

26-01
(11) 26881
(22) 2020 10 27
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Klosz lampionu

32-00, 26-01 (11) 26882 (22) 2020 10 28
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Ozdoba znicza nagrobnego

(21) 29074

(21) 29086

(51) 13-01
(11) 26884
(22) 2020 12 23
(21) 29245
(73) PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Narew (PL)
(72) GIERASIMOWICZ MICHAŁ, PUGACEWICZ GRZEGORZ
(54) Korpus podwójnej przekładni planetarnej
(55)

30
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

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

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

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
03-01
(11) 26885
(22) 2021 01 05
JURDECZKA KAMIL, Chojno (PL)
JURDECZKA KAMIL
Zasobnik na rękawice jednorazowe

19-08
(11) 26886
(22) 2020 12 27
BAS SŁAWOMIR, Słupsk (PL)
BAS SŁAWOMIR
Komplet weselny

20-02
(11) 26887
(22) 2020 12 09
SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
ZAGNER EDYTA
Boks do ekspozycji towarów

(21) 29265

(21) 29247

(21) 29201

11-05
(11) 26888
(22) 2020 08 31
(21) 28882
TROJANOWSKA MILENA FABRYKA FLAG LINEA, Koszalin (PL)
TROJANOWSKA MILENA
Flaga

Nr 9/2021

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

11-05
(11) 26889
(22) 2020 08 31
(21) 28883
TROJANOWSKA MILENA FABRYKA FLAG LINEA, Koszalin (PL)
TROJANOWSKA MILENA
Flaga

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

11-05
(11) 26890
(22) 2020 08 31
(21) 28877
TROJANOWSKA MILENA FABRYKA FLAG LINEA, Koszalin (PL)
TROJANOWSKA MILENA
Flaga

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

11-05
(11) 26891
(22) 2020 08 31
(21) 28879
TROJANOWSKA MILENA FABRYKA FLAG LINEA, Koszalin (PL)
TROJANOWSKA MILENA
Flaga

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

32-00
(11) 26892
(22) 2020 12 15
WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa (PL)
WALASZCZYK SEBASTIAN
Wzór ozdobny

(21) 29217

Nr 9/2021
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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32-00
(11) 26893
(22) 2020 12 15
WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa (PL)
WALASZCZYK SEBASTIAN
Wzór ozdobny

(21) 29218

(51) 24-04
(11) 26894
(22) 2021 01 25
(21) 29211
(73) AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA
WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(72) RUBIŃSKI PAWEŁ, HAJA OLIWIA, DZIUBEK IRENEUSZ
(54) Urządzenie wspomagające ruch ręki
(55)

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

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

21-01
(11) 26895
(22) 2021 01 26
OSTOJSKA ANETA, Warszawa (PL)
OSTOJSKA ANETA
Zabawka edukacyjna

28-03
(11) 26896
(22) 2021 01 13
BUTKIEWICZ ADRIANNA, Białystok (PL)
BUTKIEWICZ ADRIANNA
Masażer

(21) 29307

(21) 29278

31

(51) 14-02
(11) 26897
(22) 2020 12 04
(21) 29225
(73) IGNATOWSKI ROLAND, IGNATOWSKA ANNA WIMECH SPÓŁKA
CYWILNA, Pruszków (PL)
(72) ZATYKA JACEK
(54) Terminal multimedialnego wsparcia produkcji
(55)

(51) 23-07
(11) 26898
(22) 2021 01 25
(21) 29202
(73) AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA
WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(72) BIEGAŃSKI ARKADIUSZ, WOJTYŁA CEZARY, RUBIŃSKI PAWEŁ,
DZIUBEK IRENEUSZ
(54) Toaleta jednorazowa
(55)

(51) 22-01
(11) 26899
(22) 2021 01 25
(21) 29210
(73) AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA
WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(72) SCHEFFS WALDEMAR WOJCIECH, DZIUBEK IRENEUSZ
(54) Kolbowy adapter do broni
(55)

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

26-01, 32-00 (11) 26900 (22) 2020 10 27
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Zdobienie lampionu nagrobnego

(21) 29076
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26-01
(11) 26901
(22) 2020 10 27
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Lampion

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

32-00, 26-01 (11) 26902 (22) 2020 10 28
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Ozdoba znicza nagrobnego

(21) 29088

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

02-04
(11) 26903
(22) 2020 10 23
PISAREK ADAM BEYCO, Częstochowa (PL)
PISAREK ADAM
Buty

(21) 29073

(21) 29077

Nr 9/2021
WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 01262
(11) 01291
(11) 01299
(11) 01310
(11) 01311
(11) 01312
(11) 01323
(11) 01598
(11) 01599
(11) 01600
(11) 03529
(11) 03536
(11) 03540
(11) 08371
(11) 08381
(11) 08471
(11) 08487
(11) 08493
(11) 08509
(11) 08518
(11) 08521
(11) 08539
(11) 08554
(11) 08589
(11) 08631
(11) 08670
(11) 08772
(11) 08781
(11) 08785
(11) 08903
(11) 08904
(11) 08905
(11) 08919
(11) 08920
(11) 15369
(11) 15620
(11) 15733
(11) 15992
(11) 17013
(11) 21580
(11) 21582
(11) 21600
(11) 21681
(11) 21682
(11) 21683
(11) 21685
(11) 21686
(11) 21687
(11) 21714
(11) 21723
(11) 21724
(11) 21725
(11) 21751
(11) 21832
(11) 22016
(11) 22017
(11) 22018
(11) 22019
(11) 22091
(11) 23190
(11) 23515
(11) 20269
(11) 15545
(11) 19800

2019 12 02
2019 12 14
2019 12 20
2019 12 24
2019 12 24
2019 12 24
2019 12 30
2019 12 10
2019 12 10
2019 12 10
2019 11 24
2019 11 24
2019 11 24
2019 12 21
2019 12 20
2019 12 30
2019 11 29
2019 11 15
2019 11 15
2019 11 15
2019 11 16
2019 12 13
2019 11 02
2019 12 30
2019 12 01
2019 12 30
2019 12 10
2019 12 20
2019 12 24
2019 12 24
2019 12 29
2019 12 24
2019 12 06
2019 12 09
2019 11 09
2019 11 09
2019 11 26
2019 11 19
2019 11 12
2019 11 12
2019 11 17
2019 11 12
2019 11 25
2019 11 25
2019 11 25
2019 11 27
2019 11 25
2019 11 25
2019 11 08
2019 11 08
2019 11 08
2019 11 08
2019 11 27
2019 11 12
2019 11 25
2019 11 25
2019 11 25
2019 11 25
2019 11 27
2019 11 27
2019 11 10
2018 07 25
2019 02 09
2017 12 31

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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.

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.

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

(51) 26-06 (11) DM/212 819 (15) 08.02.2021 (45) 26.02.2021
(73) Strands Group AB, Hagalundsvägen, 51172 Fritsla (SE)
(54) 1. Światło drogowe LED
(55)

(11) 12607 A. Wykreślono: LA RIVE M.Szymula P.Szostak sp.j.,
Grudziądz, Polska 871685584 Wpisano:LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA,
Grudziądz, Polska 871685584
(11) 15745 A. Wykreślono: PAWBOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sułkowice, Polska 356891977 Wpisano:PAWBOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów,
Polska 356891977
(11) 15746 A. Wykreślono: PAWBOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sułkowice, Polska 356891977 Wpisano:PAWBOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów,
Polska 356891977
(11) 16432 A. Wykreślono: PAWBOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sułkowice, Polska 356891977 Wpisano:PAWBOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów,
Polska 356891977

(51) 09-01 (11) DM/212 846 (15) 15.02.2021 (45) 05.03.2021
(73) MOUSSA EL OMARI, C/ Ciguela 4 Bajo A, 29011 MALAGA (ES)
(54) 1. Puszka do napojów
(55)

(11) 22355 A. Wykreślono: SOLUTION SCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Jasińskiego, Polska
146412927 Wpisano:SOLUTION SCA SPÓŁKA AKCYJNA, Klaudyn, Polska 146412927
(11) 22949 A. Wykreślono: SOLUTION SCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Jasińskiego, Polska
146412927 Wpisano:SOLUTION SCA SPÓŁKA AKCYJNA, Klaudyn,
Polska 146412927
(11) 22950 A. Wykreślono: SOLUTION SCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Jasińskiego, Polska
146412927 Wpisano:SOLUTION SCA SPÓŁKA AKCYJNA, Klaudyn,
Polska 146412927
(11) 23876 A. Wykreślono: SOLUTION SCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Jasińskiego, Polska
146412927 Wpisano:SOLUTION SCA SPÓŁKA AKCYJNA, Klaudyn,
Polska 146412927

(51) 32-00 (11) DM/213 025 (15) 03.02.2021 (45) 19.03.2021
(73) Promega GmbH, Gutenbergring 10, 69190 Walldorf (DE)
(54) 1.-2. Logo
(55)
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(51) 25-03 (11) DM/213 073 (15) 11.02.2021 (45) 19.03.2021
(73) Dariusz Napieracz, Niemodlińska 36e, 46-073 Mechnice (PL)
(54) 1.-4. Modułowe zadaszenie
(55)

Nr 9/2021

(51) 32-00 (11) DM/213 074 (15) 11.02.2021 (45) 19.03.2021
(73) Dariusz Napieracz, Niemodlińska 36e, 46-073 Mechnice (PL)
(54) 1.-4. Get-up [aranżacja wnętrza pomieszczenia]
(55)
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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 335 971 do nr 336 420)

(111) 335971
(220) 2020 05 25
(210) 513846
(151) 2020 10 21
(441) 2020 07 06
(732) ANDERSOHN ROBERT, Banino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HYCON
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia ułatwiające
przemieszczanie się, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych,
kołka dla zwierząt domowych [przyrządy ułatwiające poruszanie
się], roboty do noszenia pomagające w chodzeniu do celów medycznych, sprzęt wspomagający poruszanie się [do celów medycznych],
temblaki specjalnie dostosowane do transportowania osób niepełnosprawnych, urządzenia wspomagające przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 44 usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzętami, usługi chirurgów weterynarzy, usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, zabiegi higieniczne dla
zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.
(111) 335972
(151) 2020 11 12

(220) 2020 05 19
(441) 2020 07 27

(210) 513579

(732) GNIŁKA-SOMERLIK MARIA WERBALNIA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WERBALNIA
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, tłumaczenia językowe, edukacja, rozrywka i sport,
usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tłumaczenia.
(111) 335973
(220) 2020 03 12
(151) 2020 11 12
(441) 2020 05 04
(732) AMBROZIAK RADOSŁAW, Bezrzecze (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 511392

(531) 27.05.21
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
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(111) 335974
(220) 2011 09 21
(210) 390497
(151) 2020 11 03
(441) 2012 01 02
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEKORADO
(510), (511) 16 ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe, 20 dekoracje przestawne, drzwi do mebli,
łóżeczka dla małych dzieci, wysokie krzesła dla małych dzieci, fotele, gabloty meblowe, stojaki do wystawiania gazet, wózki ruchome,
barowe do podawania herbaty, jaśki, kanapy, stojaki na kapelusze,
kartusze do zasłon, kojce dla dzieci, kołyski, komody, kosze niemetalowe, kółka do zasłon, kredensy, krzesła, kwietniki meblowe, leżaki,
lustra, ławy, łóżeczka dziecięce, łóżka, meble, tablice na ogłoszenia,
parawany, poduszki, półki biblioteczne, półki magazynowe, ramy
do obrazów, szafki na ręczniki, skrzynki na zabawki, sofy, stoiska wystawowe, stolarskie wyroby meblowe, stoliki ruchome pod komputery, stoły, szafki na akta, lekarstwa, ręczniki, szezlongj, meble szkolne,
łóżka szpitalne, szuflady, szyny do zasłon, toaletki, wieszaki na ubrania, wózki meblowe, relingi ubraniowe, kwietniki, regały na obuwie,
koszyki i pojemniki do przechowywania, 27 dywany, wycieraczki domowe.
(111) 335975
(220) 2012 04 04
(210) 399053
(151) 2020 10 19
(441) 2012 07 16
(732) GROUP SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRUPER
(510), (511) 16 adresarki, akwarele, akwarele [obrazy, malarstwo],
aparaty do wykonywania winiet, arkusze z wiskozy do zawijania, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, atrament, atrament
korektorski [heliografia], bibuły, bielizna stołowa papierowa, biurowe maszyny do stemplowania, biurowe nawilżacze do powierzchni
klejących, błony z tworzyw sztucznych [samoprzyczepne, rozciągliwe] do paletyzacji, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], cyrkle kreślarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice],
diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], dziurkacze [artykuły biurowe], ekierki, figurki [statuetki] z papieru mâché,
filtry do kawy papierowe, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub zabezpieczania w transporcie], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotograwiura, futerały na matryce,
galwanotypy [poligrafia], gazety, gilotynki do papieru [artykuły biurowe], glina do modelowania, globusy ziemskie, gluten [klej] do papieru lub do użytku domowego, grafity do ołówków, grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe
do akwafort, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna,
kalkomanie, kałamarze wpuszczane w pulpit, kałamarze stojące
[z oprawką], kamienie atramentowe [kałamarze], kamienie litograficzne, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple
[pieczątki], kasetki ozdobne na papeterię [artykuły biurowe], kaszty,
ramy zecerskie [drukarstwo], klajstry, kleje mączne do papieru lub
do użytku domowego [papki mączne], klamry, zaciski do papieru,
klawisze do maszyn do pisania, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku
domowego, korektory w płynie [artykuły biurowe], kosze na listy,
kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, krzywiki, kulki do piór kulkowych, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], łupkowe tabliczki do pisania, mapy geograficzne, masy specjalne
do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania [elektryczne i nieelektryczne], materiały do modelowania, materiały powłokowe wykonane z krochmalu lub skrobi, matryce, matryce do druku ręcznego,
miseczki na farby dla artystów malarzy, modele, makiety architektoniczne, nawilżacze [artykuły biurowe], niszczarki dokumentów
do użytku biurowego, noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obrazy, obrusy papierowe, obsadki, uchwyty do piór, ochrona
gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki, okólniki, oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania
przyborów do pisania, opłatek do pieczętowania listów, oprawy,
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oprawy do ołówków, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], pasta do modelowania, pastele [kredki], perforatory biurowe, pędzle, pielucho-majtki niemowlęce z papieru lub celulozy [jednorazowe], pieluchy niemowlęce z papieru lub celulozy
[jednorazowe], pinezki, pióra [artykuły biurowe], pióra wieczne, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], piórniki, plansze, płytki
grawerskie, plany, płótno do malarstwa, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno nasączone tuszem
do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adresarek, płyty matrycowe, podpórki do utrzymywania
wielu książek w pozycji pionowej, podpórki ręki dla malarzy, podstawki do długopisów i ołówków, powielacze, próbki biologiczne
do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory do pisania
[materiały piśmienne], przybory do pisania [zestawy], przybory
do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie [rysunkowe], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje, ramki do fotografii, rolki do taśm barwiących, rozaria domowe, rozkłady, ryciny
[grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki [ryciny], segregatory [artykuły biurowe], serwetki papierowe do demakijażu, skrobaki wymazujące biurowe, skrobia [klej skrobiowy] do celów papierniczych lub do użytku domowego, spinacze biurowe,
spinacze do banknotów, spinacze do papieru, stalówki, stalówki
ze złota, stojaki na stemple, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szczotki [pędzle] do pisania, szczotki [pędzle] malarskie,
sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura],
szufelki do składu typograficznego, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tarcze wymazujące, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy nasączone tuszem do drukarek
komputerowych, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów
piśmiennych, tkaniny introligatorskie, trójkąty kreślarskie, tworzywa
sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, urządzenia do frankowania [naklejanie znaczków lub stemplowanie korespondencji pocztowej], urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia i maszyny
do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, wałki do malowania
ścian, wałki do maszyn do pisania, datowniki, kasowniki [poligrafia],
winkielaki, numeratory [poligrafia], wkłady atramentowe do piór,
wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki
do pokazywania szczegółów na mapie, nieelektryczne, wykroje
do wykonywania odzieży, wyroby przeznaczone do wymazywania,
wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zestawy
drukarskie przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki
biurowe, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje public relations, administrowanie hotelami, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw
sklepowych, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie
gazet osobom trzecim, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego, edycja tekstów, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, kreowanie
wizerunku [firmy, usług, towaru], księgowość, maszynopisanie, modelki i modele usługi [promocja sprzedaży i reklamy], obróbka tekstów, opinie, sondaże, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, outsourcing [doradztwo handlowe], poszukiwania w zakresie patronatu, prenumerata gazet [dla osób trzecich], przygotowywanie zeznań podatkowych, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej przemysłowej lub handlowej,
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pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przegląd prasy
usługi, przygotowanie listy płac, rachunkowość, rekrutacja personelu, rynkowe badania, sortowanie danych w bazach komputerowych,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, sprzedaż, promocja dla
osób trzecich, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], transkrypcja formy wiadomości
i komunikatów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi zaopatrzeniowe osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi porównywania cen, usługi
sekretarskie, usługi stenograficzne, wycena drzew, wycena drewna
na pniu, wycena kompleksów leśnych, wycena wełny, wyceny handlowe, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy
handlowe, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich, zarządzanie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym, 38 agencje informacyjne [aktualności], agencje informacyjne [wiadomości], informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe,
łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, łączność za pomocą
telefonii komórkowej, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej [usługi operatorów, sieciowych], telewizja kablowa, transmisja
programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi poczty
głosowej, usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi teleksowe,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do kopiowania, wypożyczanie urządzeń do przesyłanie
informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej],
42 akwanautyka eksploracja podwodna, analizy chemiczne, analizy
systemów komputerowych, analiza dla eksploatacji pokładów roponośnych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, architektura, artyści graficy usługi, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania
techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, badawczo-rozwojowe prace [dla osób trzecich], chemia usługi dla, doradztwo budowlane, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, eksploatacja pokładów roponośnych, eksploracja pól naftowych [ekspertyzy, pomiary], elektroniczna konwersja danych lub
programów, ekspertyzy geologiczne, poszukiwania geologiczne, instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna,
kalibrowanie, cechowanie [pomiary], programowanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne, poszukiwania [analizy, pomiary], poszukiwania
ropy naftowej, prognozowanie pogody, usługi związane z prognozo-
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waniem meteorologicznym, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie systemów komputerowych, rozsiewanie środków chemicznych
w chmurach w celu wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności
dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], kontrola szybów
naftowych, testowanie tekstylii, testowanie materiałów, testowanie
pojazdów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
usługi projektantów mody, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów
[sieci komputerowe], wypożyczanie komputerów, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], dostarczanie-[opracowywanie] wyszukiwarek internetowych,
wzornictwo przemysłowe.

(111) 335976
(220) 2013 02 04
(210) 410029
(151) 2020 11 03
(441) 2013 05 27
(732) ŁADA DOMINIK MAC SOLUTIONS-DOMINIK ŁADA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMAGAZINE
(510), (511) 25 odzież, bielizna, koszule, koszulki, krawaty, nakrycia
głowy, podkoszulki, pulowery, spodnie, 41 organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów i konferencji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie spektakli .
(111) 335977
(220) 2013 02 04
(210) 410030
(151) 2020 10 15
(441) 2013 05 27
(732) ŁADA DOMINIK MAC SOLUTIONS-DOMINIK ŁADA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMAG
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
utrwalone na nośnikach, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, kasety wideo, dyski
optyczne, dyskietki, kasety wideo, kasety audio-wideo, kasety wideo
z grami, płyty fonograficzne, płyty CD, publikacje na nośniku elektronicznym, pamięci, magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski
kompaktowe audio-video i z nośnikami danych, dyskietki, elektryczne i elektroniczne tablice ogłoszeniowe, programy komputerowe ładowalne i nagrane, 25 odzież, bielizna, koszule, koszulki, krawaty, nakrycia głowy, podkoszulki, pulowery, spodnie, 38 usługi przesyłania
informacji, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera i sieci komputerowej, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi poczty elektronicznej, agencje informacyjne
i prasowe,, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, 42 administrowanie stronami komputerowymi.
(111) 335978
(220) 2013 03 29
(210) 412352
(151) 2020 11 09
(441) 2013 07 08
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAPHITE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 płótno ścierne, polerujące i szmerglowe, siatki ścierne,
krążki do polerowania, kamienie szlifierskie, środki do szlifowania,
środki do polerowania, papier polerujący, 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, 6 kasy pancerne, statuetki z metali nieszlachetnych, taśmy metalowe do ładunków, imadła warsztatowe meta-

38

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

lowe, metalowe zamknięcia do pudełek, metalowe kasetki, haki metalowe do wieszania odzieży, skrobaczki metalowe do drzwi, okucia
metalowe do mebli, raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, metalowe bransoletki identyfikacyjne dla szpitali, tabliczki
identyfikacyjne metalowe, klucze, kółka metalowe do kluczy, rękojeści noży metalowe, skrzynki na listy metalowe, zamki do toreb metalowe, zamki metalowe do pojazdów, skarbonki metalowe, tablice rejestracyjne metalowe, kapsle do korkowania metalowe, metalowe
skrzynki na narzędzia (puste), skrzynki metalowe, rączki do narzędzi
metalowe, metalowe lub aluminiowe organizery, metalowe tablice
narzędziowe, metalowe siatki na towary, 7 obrabiarki, 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, gwoździarki, wiertła [części maszyn], maszynowe piły otwornice, tarcze [części maszyn], dyski [części maszyn], szczotki [części maszyn], kamienie szlifierskie jako części
maszyn, ściernice, frezy, kluczyki do uchwytów wiertarskich, 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 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], 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,
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], 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, brzeszczoty [części maszyn], statywy [części maszyn], akcesoria
do pistoletów [części maszyn], filtry [wkłady] do maszyn filtrujących,
narzędzia pneumatyczne, rozpieraki [maszyny], spawarki [maszyny],
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,
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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 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: żeglarskie, geodezyjne, wagowe, baterie do latarek kieszonkowych, wagi, wagi wysokiej dokładności (laboratoryjne), tablice magnetyczne, 11 urządzenia i instalacje do oświetlania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, 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, oprawy halogenowe, lampy warsztatowe, 12 wozy, wózki, wózki wahadłowe, wózki bagażowe,
wózki bębnowe do węży elastycznych, wózki na zakupy, wózki podnośnikowe, wózki transportowe, wózki używane do sprzątania, pojazdy wodne oraz części zamienne do nich, urządzenia służące
do poruszania się w powietrzu lub w wodzie, amortyzatory do samochodów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń samochodów, czopy do osi pojazdów, dachy opuszczane w samochodach,
drążki skrętne do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, szczęki, klocki hamulcowe do pojazdów, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, lusterka wsteczne,
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, okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów, osie do pojazdów, klapy do podnośników, poduszki powietrzne, pompy powietrzne do samochodów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szyby do pojazdów, taczki, wózki
składane, części do rowerów, nagrzewnice samochodowe elektryczne, pontony, rolety, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, przenośniki naziemne [transportery], przetworniki momentu obrotowego
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do pojazdów lądowych, spojlery do pojazdów, zderzaki do pojazdów, wycieraczki, 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], kalendarze, notatniki, notesy podręczne, 19
budynki przenośne niemetalowe, platformy podwodne niemetalowe, znaki niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, 20 stojaki do garderoby, kastry niemetalowe,
stoły warsztatowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, imadła warsztatowe 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,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe do składowania i transportu, palety transportowe niemetalowe,
palety załadowcze niemetalowe, osprzęt niemetalowy do mebli, niemetalowe rączki i rękojeści do narzędzi, półki magazynowe, pojemniki z tworzyw sztucznych, materace pneumatyczne, meble z tworzyw sztucznych, śpiwory, meble kempingowe i turystyczne,
posłania, koraliki na siedzenia, szafy i organizery z szufladami plastikowe, plastikowe regały, tablice narzędziowe do wieszania narzędzi,
dekoracje przestawne, drabiny z drzewa lub tworzyw sztucznych,
pojemniki na paliwo płynne niemetalowe, kozły do piłowania, zamknięcia do pojemników niemetalowych, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], półki magazynowe, pręty do mocowania chodników na schodach, przewijaki, pulpity [meble], rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety papierowe, 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), zaczepy niemetalowe do szyn na ubrania, dźwignie
do podnoszenia mebli lub drzwi, 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, taśmy do związywania niemetalowe, uprzęże niemetalowe
do przewożenia ładunków, worki do transportu i przechowywania
materiałów luzem, drabinki sznurowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów oświetleniowych, chłodzących, dekoratorskich, piśmiennych, malarskich, żeglarskich, geodezyjnych, kinematograficznych, wagowych, obrabiarek, elektronarzędzi, 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, 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, organizowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie informacji
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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 dotyczące franchisingu, wypożyczanie urządzeń
i wyposażenia biurowego lub handlowego, 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.

(111) 335979
(220) 2014 04 16
(210) 427580
(151) 2020 11 04
(441) 2014 08 04
(732) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biuro nexo
(510), (511) 9 systemy komputerowe i programy do kierowania firmą,
prowadzenia działalności gospodarczej dla biur rachunkowych, doradztwa kadrowego, podatkowego, wystawiania dokumentów, rozliczania należności, przeprowadzania analiz, prowadzenia kartotek
i ewidencjonowania, prowadzenia bilansów,, 35 usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi banku danych, usługi
w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, obróbka danych komputerowych zawarta w tej klasie, przetwarzanie danych, działalność
informacyjna w zakresie księgowości i biur rachunkowych, prowadzenie banków informacji w tym zbierani, obróbka i przechowywanie danych, 38 usługi poczty elektronicznej, 41 usługi w zakresie
bezpośrednich publikacji elektronicznych (on-line), organizowania
i prowadzenia kursów i nauczania korespondencyjnego, organizowania sympozjów, seminariów, zjazdów, kongresów i konferencji,
organizowania konkursów i plebiscytów.
(111) 335980
(220) 2014 08 04
(151) 2020 11 30
(441) 2014 11 24
(732) SINUTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sinutronic
(540)

(210) 431929

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 przyrządy i instrumenty nawigacyjne, fotograficzne,
do ratowania życia, aparaty fotograficzne, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia zawierające wizjery optyczne, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, oprogramowanie komputerowe, programy
komputerowe, programy sterujące komputerowe, magnetyczne nośniki danych, osprzęt do przetwarzania danych, 10 wyroby optyczne
służące do diagnostyki medycznej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
wyrobów farmaceutycznych, medycznych, optycznych, ortopedycznych, elektronicznych, pomiarowych, kontrolnych, nawigacyjnych,
naukowych, fotograficznych, sygnalizacyjnych, do ratowania życia,
usługi agencji reklamowej, dystrybucja materiałów reklamowych,
usługi prowadzenia działalności importowo-eksportowej, handlowej, hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej
sieci internetowej towarów wymienionych w klasie 09: przyrządy
i instrumenty nawigacyjne, fotograficzne, do ratowania życia, aparaty fotograficzne, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia
zawierające wizjery optyczne, audiowizualne urządzenia dydak-
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tyczne, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe,
programy sterujące komputerowe, magnetyczne nośniki danych,
osprzęt do przetwarzania danych i towarów: wyroby optyczne służące do diagnostyki medycznej, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich, komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie targów
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, reklama, usługi
importowe-eksportowe, 42 projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowań komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego .

(111) 335981
(220) 2015 04 21
(151) 2020 10 16
(441) 2015 08 03
(732) HORS LIMITED, LIMASSOL (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVANTI
(540)

(210) 441647

(111) 335982
(220) 2015 11 02
(210) 448786
(151) 2020 09 29
(441) 2016 02 01
(732) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOTOSTOP
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwnik i zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 4 oleje przemysłowe
i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące,
paliwa (również benzyny silnikowe) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia.
(111) 335983
(220) 2020 03 16
(210) 511501
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKhumus
(540)

(591) zielony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy mineralne,
organiczne i mineralno-organiczne, nawozy użyźniające i modyfikujące glebę, preparaty poprawiające kondycję gleby, organiczne
pozostałości pofermentacyjne jako nawóz, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, stymulatory wzrostu roślin, pokrycia humusowe, humus, podłoża do upraw, preparaty do zabezpieczania i zapobiegania
chorobom roślin.
(220) 2020 03 16
(441) 2020 06 01

(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOhumus
(540)

(591) zielony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy mineralne,
organiczne i mineralno-organiczne, nawozy użyźniające i modyfikujące glebę, preparaty poprawiające kondycję gleby, organiczne
pozostałości pofermentacyjne jako nawóz, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, stymulatory wzrostu roślin, pokrycia humusowe, humus, podłoża do upraw, preparaty do zabezpieczania i zapobiegania
chorobom roślin.
(111) 335985
(220) 2020 03 16
(210) 511503
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) NEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEWICE
(540)

(591) zielony, biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, kawa nienaturalna.

(111) 335984
(151) 2020 10 13
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(210) 511502

(591) czarny, czerwony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 burgery mięsne, burgery warzywne, desery jogurtowe,
desery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, drób,
dziczyzna, ekstrakty do zup, frytki, filety rybne, galaretki, głęboko mrożone dania warzywne, głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kurczak, gotowane owoce, gotowe dania składające się głównie z mięsa,
gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe dania
składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek
i bulionu (oden), gotowe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe
posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa
[mięso jako główny składnik], gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, grzyby gotowe do spożycia, gulasze, hamburgery, hot dogi w cieście kukurydzianym, indyk,
jaja mrożone, kandyzowane owoce, knedle ziemniaczane, kompozycje owoców przetworzonych, kotlety rybne, kotlety sojowe, kotlety
wieprzowe, krewetki [nieżywe], krojone owoce, krojone warzywa, krokiety, krokiety rybne, krokiety z kurczaka, kurczak, kurczak mrożony,
łosoś, nieżywy, mięso gotowe do spożycia, mięso liofilizowane, mięso
mrożone, mieszanki warzywne, mrożona kukurydza cukrowa, mrożone frytki, mrożone gotowane ryby, mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z warzyw, mrożone małże, mrożone owoce, mrożone owoce morza, mrożone pakowane przystawki składające się głównie
z owoców morza, mrożone posiłki składające się głównie z ryb, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, mrożone posiłki składające
się głównie z mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z kurczaka,
mrożone produkty rybne, mrożony indyk, mrożony drób, nuggetsy
z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], oleje utwardzone
do celów spożywczych, ostrygi [nieżywe, spożywcze], owoce gotowane, owoce przetworzone, paczkowane mięso, paluszki rybne, pierożki
na bazie ziemniaków, placki smażone, pokrojone warzywa, posiłki gotowane składające się głównie z ryb, potrawy gotowe składające się
głównie z warzyw, potrawy mięsne gotowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przekąski na bazie
owoców, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona
roślin strączkowych, przetworzone produkty mięsne, przystawki mrożone składające się głównie z kurczaka, przystawki mrożone składające się głównie z owoców morza, przystawki na bazie warzyw, pulpety
[żywność], pulpety drobiowe, pulpety rybne, pulpety wołowe, pulpe-
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ty z kurczaka, ryba z frytkami, ryby, ryby mrożone, ryby przetworzone,
skorupiaki, nieżywe, smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), starte
smażone ziemniaki, starte ziemniaki w panierce, steki wieprzowe, steki
z mięsa, steki wołowe, szaszłyki, szpinak, mrożony, ugotowane posiłki
składające się głównie z kurczaka, warzywa gotowane, warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa przetworzone, zupy, zupy
z makaronem, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, buliony mięsne, buliony, bulion (preparaty do produkcji-), ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty
z pomidorów, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, flaki wołowe, flaki
wieprzowe, frytki gofrowane, frytki ziemniaczane, galaretki mięsne,
galaretki owocowe, galarety mięsne, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane
składające się głównie z indyka, gotowe posiłki składające się głównie
z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe
posiłki składające się głównie z kaczki, gotowe posiłki składające się
głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie
z indyka, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie]
boczek, gotowy gulasz z curry, grillowane filety rybne, kapusta, przetworzona, karp [nieżywy], klopsiki drobiowe, koncentraty zup, koncentraty pomidorowe [puree], koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie warzyw przeznaczone
do gotowania, kotlety z tofu, mięso i wędliny, mieszanki do zup, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mleczne produkty, nadziewane roladki z kapusty, napoje z jogurtu, napoje sporządzone
z mleka, obrana marchew, oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, papryka, przetworzona, pieczony drób, placki
ziemniaczane, pomidory, przetworzone, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza, przetworzona kapusta brukselska, przetwory do zup jarzynowych, rośliny strączkowe przetworzone, skrzydełka kurczaka,
smażone mięso, steki z ryb, substytuty mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, tofu, warzywa kapustne, przetworzone, wieprzowina, wołowina, wieprzowina pieczona, wołowina gotowa do spożycia, wołowina w plastrach, wołowina pokrojona w plastry i przyprawiona,
pieczona na grillu [bulgogi], wstępnie ugotowana zupa, wywar, bulion, wywar z warzyw, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe składające
się głównie z dziczyzny, zapiekanka mięsno-ziemniaczana (shepherd’s
pie), zapiekanka z bakłażanów, zapiekanki [żywność], ziemniaki, przetworzone, żywność przygotowywana z ryb, 30 artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], babeczki, bagietki
z nadzieniem, bagietki, batony lodowe, batony gotowe do spożycia
na bazie czekolady, batony czekoladowe, błyskawiczne mieszanki
do lodów, bloki lodu, bułeczki słodkie, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], cannelloni, burrito, chalupa [meksykańskie placuszki],
bułki, bułki nadziewane, chleb, chleb na wpół upieczony, chleb wstępnie upieczony, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta lodowe, ciasta
mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta
z dyni, ciasta wegańskie, ciasta zawierające mięso, ciasteczka, ciastka,
ciasto francuskie, ciasto na pizzę, ciasto na wypieki, czekolada, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie ryżu, desery lodowe, desery
czekoladowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej
śmietany [parfait], drób w cieście, dziczyzna w cieście, gotowe ciasto
na placki, gotowe dania z ryżu, gotowe pizze, gotowe posiłki w formie
pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie
ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe sosy, gotowe spody do ciast, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu,
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron,
gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe przekąski na bazie
zbóż, grzanki, hamburgery gotowane i w bułkach, jadalne lody owocowe, jadalne rzeźby lodowe, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze),
kasze spożywcze, knedle, kruche ciasto, kukurydza przetworzona
do spożycia przez ludzi, lasagne, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lizaki lodowe, lizaki lodowe o smaku mlecznym, lizaki
lodowe zawierające mleko, lizaki mrożone, lodowe słodycze, lodowe
wyroby cukiernicze, lody, lody aromatyzowane alkoholem, lody bez
mleka, lody mleczne, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody
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owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, lody typu sandwich,
lody wielosmakowe, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wodne [sorbety], lody z owocami, lody zawierające czekoladę, makaron gotowy, makaron spożywczy, makarony, małe grube naleśniki (pikelet), mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywami w cieście
[pot pie], mięso zapiekane w cieście, mieszanki do lodów, mieszanki
ciasta, mieszanki do ciast, mieszanki do chleba, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania
produktów lodowych, mieszanki do rożków lodowych, mieszanki
do sporządzania lodów, mieszanki do sporządzania lodów wodnych,
mieszanki do sporządzania ciast, mieszanki gotowe do pieczenia, mieszanki na pizzę, mieszanki na sorbety [lody], mrożone ciasta jogurtowe, mrożone ciasto (masa do pieczenia), mrożone kremy budyniowe,
mrożone ciasto na ciastka, mrożone ciasto na brownie, mrożone ciasto
na biszkopty z Prato, mrożone mleczne desery w formie batonów,
mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone paszteciki z mięsem
i warzywami, mrożone płaty ciasta, mrożone posiłki składające się
głównie z makaronu, mrożone posiłki składające się głównie z ryżu,
mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone torty jogurtowe, mrożone
wyroby cukiernicze na patyku, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby piekarnicze, mrożony gotowy do spożycia
ryż z przyprawami, mrożony ryż gotowy do spożycia, musy, naturalne
środki wiążące do lodów, owocowe lody, paszteciki, paszteciki z wieprzowiny, paszteciki z kiełbaskami, pielmieni [pierogi z nadzieniem
mięsnym], pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, pizze mrożone, pizze schłodzone, placki, placki z kurczakiem, placki z nadzieniem
z warzyw, potrawy składające się głównie z ryżu, preparaty aromatyczne do lodów, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub
zachęty, administrowanie sprzedażą, agencje importu-eksportu towarów, usługi agencji importowo-eksportowych, informacje na temat
sprzedaży produktów, organizacja wystaw w celach handlowych, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel],
organizowanie zakupów zbiorowych, pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, prezentacje towarów i usług, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, usługi w zakresie zamówień online,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży żywności.

(111) 335986
(220) 2020 03 16
(210) 511507
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 27
(732) ŚWIERCZEK JÓZEF DUDIK, Ubiad (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUDIK
(510), (511) 11 grzejnik elektryczny, konwektory [grzejniki], grzejniki
akumulacyjne, grzejniki przemysłowe, grzejniki olejowe, domowe
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grzejniki, grzejniki indukcyjne, grzejniki segmentowe, grzejniki promiennikowe, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki
wentylatorowe, grzejniki [kaloryfery], grzejniki gazowe, grzejniki
elektryczne, grzejniki konwekcyjne, grzejniki UV, elektryczne grzejniki akumulacyjne, grzejniki do saun, elektryczne grzejniki wentylatorowe, przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki do pojazdów, zespoły indukcyjne [grzejniki], grzejniki na naftę, promienne grzejniki
wiatrakowe, grzejniki do namiotów, grzejniki elektryczne [kaloryfery], grzejniki do pomieszczeń, grzejniki na podczerwień, elektryczne
grzejniki nurkowe, zawory do grzejników, zaślepki do grzejników,
grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki do konstrukcji tymczasowych, zawory jako części grzejników, zawory do grzejników
[termostatyczne], grzejniki gazowe do ogrzewania pomieszczeń,
grzejniki do wody opalane gazem, grzejniki cieplne do ogrzewania
budynków, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych],
grzejniki parowe do ogrzewania budynków, grzejniki elektryczne
do ogrzewania budynków, grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki do pomieszczeń, na gaz propanowy,
termostatyczne zawory kontrolne do grzejników centralnego ogrzewania, ograniczniki temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, kontrolery temperatury (zawory) do grzejników centralnego ogrzewania, sterowniki termiczne [zawory] do grzejników
centralnego ogrzewania, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, nawilżacze powietrza [zbiorniki wody do grzejników centralnego ogrzewania], urządzenia do regulacji temperatury grzejników centralnego ogrzewania (zawory), zawory do kontroli
temperatury [części grzejników centralnego ogrzewania], regulatory
temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego
ogrzewania, czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, umieszczone poziomo grzejniki
wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, urządzenia do kontroli temperatury [zawory] do grzejników centralnego
ogrzewania, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury
do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia do zmniejszania
ciśnienia do użytku w grzejnikach wody, umieszczone poziomo cylindryczne grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, pionowo ustawione cylindryczne grzejniki konwekcyjne do pomieszczeń na parę propanową, umieszczone poziomo
grzejniki przenośne wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, przełączniki
z czujnikami temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników
centralnego ogrzewania, urządzenia do wykrywania temperatury
[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, nawilżacze powietrza zawierające wodę i umieszczane na grzejnikach
centralnego ogrzewania, umieszczone poziomo cylindryczne grzejniki przenośne wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania
przestrzeni, ograniczniki temperatury do grzejników centralnego
ogrzewania [zawory termostatyczne] zawierające pręty rozporowe,
ograniczniki temperatury do grzejników centralnego ogrzewania
[zawory termostatyczne] zawierające dyski bimetalowe, urządzenia
kontrolujące temperaturę i reagujące na nią [zawory termostatyczne]
do grzejników centralnego ogrzewania.

(111) 335987
(220) 2020 03 16
(210) 511509
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) SIDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kluczbork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIDUS
(540)

(591) niebieski, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 15.01.17, 15.07.01
(510), (511) 7 wyciągi [dźwigi], dźwigniki zębatkowe, dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania].

(111) 335988
(220) 2020 03 16
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) IPRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IF IPRA
(540)

Nr 9/2021
(210) 511510

(591) żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski
(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 aspartam, dodatki chemiczne do przetwórstwa mięsnego, dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, ekstrakty roślinne dla przemysłu spożywczego, ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, intensyfikatory smaku
do żywności, konserwanty chemiczne do żywności, konserwanty
do żywności, konserwanty do żywności dla zwierząt [chemiczne],
maltodekstryny do użytku w produkcji, mieszanki do konserwacji
żywności, polepszacze smaku do żywności, preparaty chemiczne
do konserwowania artykułów spożywczych, preparaty chemiczne
do użytku przy produkcji żywności dla zwierząt, preparaty do wędzenia mięsa, produkty chemiczne do konserwowania żywności,
przyprawy chemiczne [do produkcji żywności], słodziki niskokaloryczne [sztuczne, chemiczne], słodziki sztuczne, słodziki sztuczne
[preparaty chemiczne], substancje chemiczne do stosowania jako
składniki produktów spożywczych, substancje chemiczne stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych, syropy z glukozy do celów
przemysłowych, sztuczne preparaty słodzące, sztuczne słodziki,
sztuczne słodziki [preparaty chemiczne], sztuczne substancje słodzące (preparaty chemiczne), środki chemiczne do użytku w produkcji wina, środki chemiczne do użytku w warzeniu piwa, środki do poprawy smaku do artykułów spożywczych, ulepszacze do ciasta, wino
[substancje chemiczne do produkcji-], 2 annato, annato [barwniki],
barwniki, barwniki do użytku w produkcji kosmetyków, barwniki
do użytku w przemyśle, barwniki do zastosowania w produkcji mydeł, barwniki do zastosowania w produkcji preparatów farmaceutycznych, barwniki do żywności i napojów, barwniki rozpuszczalne
w alkoholu, barwniki rozpuszczalne w oleju, barwniki syntetyczne,
karmin koszenilowy, kurkuma [barwnik], naturalne barwniki, pigmenty do użytku w produkcji farmaceutyków, pigmenty do użytku
w produkcji kosmetyków, płynne barwniki, preparaty do barwienia
żywności i napojów, sproszkowana kurkuma do użytku jako barwnik,
substancje barwiące, szafran [barwnik], 3 ambra, aromaty, aromaty
[olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast
(olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty
do perfum, aromaty do użytku domowego, aromaty do żywności
[olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty
spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, aromaty w aerozolu
przeznaczone do pomieszczeń, aromatyczne olejki eteryczne, bazy
do perfum kwiatowych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty
do ciastek [olejki eteryczne], cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe
olejki eteryczne, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty perfum, ekstrakty z kwiatów, emulgowane olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty [olejek
eteryczny], esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, geraniol,
geraniol do perfumowania, kocanka [olejki eteryczne], woda kolońska, olej lawendowy, mieszaniny zapachowe potpourri, mieszanki
zapachowe na bazie geraniolu, mięta do wyrobów perfumeryjnych,
naturalne olejki eteryczne, naturalne środki perfumeryjne, olejek
golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek lawendowy
do użytku kosmetycznego, olejek miętowy surowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek różany do celów kosmetycznych, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, olejek z wyciągiem z owoców
amla do celów kosmetycznych, olejki destylowane do pielęgnacji
urody, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki
do celów perfumeryjnych, olejki do perfum i zapachów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki eteryczne, olejki eteryczne cytronowe, olejki eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne do użytku w go-

Nr 9/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

spodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach
produkcyjnych, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne
z cytryny, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne
z drzewa sandałowego, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki naturalne do perfum, olejki nielecznicze, olejki perfumowane
do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki pimentowe, olejki
zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, perfumeryjny
olejek miętowy, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, perfumy do zastosowań przemysłowych, perfumy o zapachu drewna cedrowego, perfumy w płynie,
perfumy w postaci stałej, piżmo (naturalne), piżmo [wyroby perfumeryjne], piżmo syntetyczne, płyny do aromaterapii, pojemniki
z substancjami zapachowymi, polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], preparaty aromaterapeutyczne, preparaty perfumeryjne, preparaty zapachowe, preparaty zapachowe do pomieszczeń,
produkty do perfumowania pomieszczeń, produkty perfumeryjne,
roślinne olejki eteryczne, safrol, spraye do ciała, spraye do ciała [nielecznicze], substancje aromatyczne do zapachów, substancje zapachowe do użytku osobistego, syntetyczne produkty perfumeryjne,
środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapachowe
do pomieszczeń, terpeny [olejki eteryczne], wanilina syntetyczna [artykuły perfumeryjne], waniliowe środki perfumeryjne, woda kolońska, woda kwiatowa, woda lawendowa, woda perfumowana, woda
toaletowa, woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej,
wody kolońskie, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, zapachowe woski, zapachy, zmieszane olejki eteryczne, 30 preparaty aromatyczne do żywności, aromaty cytrynowe, aromaty cytrynowe
do żywności lub napojów, aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty do herbaty, aromaty do napojów, aromaty do przekąsek [inne
niż olejki eteryczne], aromaty do serów, aromaty do żywności, aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne], aromaty kawowe, aromaty migdałowe, aromaty migdałowe do żywności lub napojów,
aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty naturalne
do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne],
aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty produkowane
z drobiu, aromaty produkowane z homarów, aromaty produkowane
z krewetek, aromaty produkowane z marynat, aromaty produkowane z owoców, aromaty produkowane ze ślimaków, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty w formie sosów w proszku,
aromaty waniliowe, aromaty waniliowe do celów kulinarnych, aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne], artykuły spożywcze
ze słodzika do słodzenia deserów, bazy do przyrządzania koktajli
mlecznych [aromaty], czekoladowe dodatki smakowe, dodatki smakowe do masła, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe do zup, dodatki smakowe do zup [inne niż
oleje eteryczne], dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe
z mięsa, dodatki smakowe z ryb, dodatki smakowe z warzyw [inne niż
olejki eteryczne], ekstrakty przypraw, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne,
esencje do gotowania, esencje do użytku w gotowaniu [inne niż olejki eteryczne], esencje do użytku w przygotowaniu żywności [inne niż
olejki eteryczne], esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), esencje herbaciane, esencje spożywcze
[inne niż olejki eteryczne], glutaminian do celów spożywczych, jadalne aromaty do artykułów żywnościowych [inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne], kocanka [aromat], kurkuma, kurkuma
do stosowania jako przyprawa, kurkuma do żywności, naturalne aromaty dodawane do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne), naturalne słodziki niskokaloryczne, naturalne substancje
słodzące, owocowe aromaty, inne niż esencje, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do cukierków, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty
przyprawowe, przyprawy, przyprawy do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy spożywcze, przyprawy w proszku, roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], słodziki naturalne, słodziki naturalne
w postaci granulowanej, słodziki naturalne w postaci koncentratów
owocowych, słodziki składające się z koncentratów owocowych, słone aromaty spożywcze do żywności [inne niż olejki eteryczne], solone dodatki smakowe do żywności dla zwierząt [inne niż oleje ete-
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ryczne], substancje dające zapach jako dodatek do jedzenia [inne niż
oleje eteryczne], substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia
[inne niż olejki eteryczne], substancje nadające smak jako dodatek
do napojów [inne niż olejki eteryczne], substancje nadające smak
w celu dodania do napojów [inne niż olejki eteryczne], substancje
nadające zapach jako dodatek do napoi [inne niż oleje eteryczne],
substytuty cukru, wanilia, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], woda z kwiatu pomarańczy do celów kulinarnych, wyciągi słodowe stosowane jako aromaty, wzmacniacze smaku do żywności [inne niż olejki eteryczne], ziołowe aromaty do przyrządzania
napojów, 32 bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej
[nie w postaci olejków eterycznych], koncentraty do sporządzania
napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, preparaty do produkcji wody gazowanej, preparaty do sporządzania likierów, preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki
do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania
napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie
wody kokosowej, proszki stosowane do sporządzania napojów
na bazie owoców, syropy do napojów, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do produkcji lemoniady, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy i inne preparaty
bezalkoholowe do sporządzania napojów, syropy owocowe [napoje
bezalkoholowe], wyciągi do sporządzania napojów, 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, 34
aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów
do elektronicznych papierosów, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid]
zawierający glikol propylenowy, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, substancje do inhalowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje aromatyczne,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych
inne niż olejki eteryczne.

(111) 335989
(220) 2020 03 16
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) MORENA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MORENA METAL
(540)

(210) 511513

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia
(transport), 40 recykling odpadów i śmieci.
(111) 335990
(220) 2020 03 16
(210) 511516
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGRAVITA MICRO
(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 przeciwpasożytni-
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cze], 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, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze.

(111) 335991
(220) 2020 03 16
(210) 511519
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) GORAL MARLENA MANI PEDI STUDIO, Lubartów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MG MANI PEDI STUDIO MARLENA GORAL
(540)

(591) czarny, fioletowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 44 analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, nakładanie produktów
kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody dla ludzi, świadczenie
usług przez salony piękności, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi kosmetyczne, usługi kształtowania brwi, usługi
manicure i pedicure, usługi nitkowania brwi, usługi pielęgnacji paznokci, usługi podkręcania rzęs, usługi przedłużania rzęs, usługi terapii mikroigłowej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało.
(111) 335992
(220) 2020 03 16
(210) 511520
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) METOS
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 335993
(220) 2020 03 16
(210) 511524
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO
REGULSKIEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana
Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
(510), (511) 16 materiały drukowane, książki, afisze, albumy, blankiety, broszury, druki, formularze, kalendarze, katalogi, naklejki, nalepki,
obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje drukowane, rysunki,
skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakładki do książek, ulotki,
poradniki, teczki, materiały instruktażowe i szkoleniowe, 35 badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, outsourcing,
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pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, sondaże opinii,
prognozy ekonomiczne, udzielanie wsparcia biznesowego, wsparcia
w zakresie zarządzania, wsparcia administracyjnego osobom i podmiotom w związku z realizacją celów fundacji, inicjowanie i wspieranie współpracy partnerów z różnych sektorów służącej podnoszeniu
standardów i profesjonalizacji działań podmiotów samorządowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja personelu, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, agencje informacyjne, public relations, usługi konsultingowe
w kwestiach ekonomicznych, usługi konsultingowe w kwestiach
rozwoju lokalnego gmin i powiatów, usługi konsultingowe w kwestiach opracowywania strategii działania przedsiębiorstw, marketing, doradztwo i pomoc w zakresie marketingu przedsiębiorstwa,
przygotowywanie dokumentów (prace biurowe), pomoc w przygotowywaniu dokumentów, wynajem sprzętu biurowego, informacja
o powyższych usługach, 41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, instruktaże, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji,
kongresów, szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, forów, organizowanie prelekcji, organizowanie konkursów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie publikacji
periodyków i druków, także w formie elektronicznej, publikowanie
książek, publikowanie tekstów, inne niż teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizowanie wystaw z dziedzin kultury lub
edukacji, doradztwo zawodowe, wynajem sprzętu konferencyjnego,
usługi konsultingowe w kwestiach rozwoju oświaty, usługi wydawnicze, informacja o powyższych usługach.

(111) 335994
(220) 2020 03 17
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) GÓRSKA MAŁGORZATA, Trzebiel (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Borówkowe Zacisze
(540)

(210) 511525

(591) beżowy, biały, niebieski, szary, zielony, czarny
(531) 05.07.09, 09.01.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 surowe produkty rolne, surowe produkty ogrodnicze,
nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, zarodniki do celów rolniczych, jagody, świeże owoce, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła,
sadzonki do zasadzenia.
(111) 335995
(220) 2020 03 16
(210) 511527
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 11
(732) STRZALIŃSKI PAWEŁ STAPIZ PROFESJONALNE KOSMETYKI
FRYZJERSKIE, Sulejówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Color Art Desirée
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji i stylizacji włosów, farby i kremy
koloryzujące do włosów, henna, preparaty do usuwania farb do wło-
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sów, preparaty do trwałej ondulacji, neutralizatory do trwałej ondulacji, kremy do prostowania włosów, utrwalacze, lakiery do włosów,
żele do włosów, pianki do włosów, woski do włosów, kremy do włosów, guma do włosów, olejki do włosów, nabłyszczacze do włosów,
pasty do włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, spraye do włosów, woda utleniona do włosów, preparaty do regeneracji i rewitalizacji włosów, serum, maseczki, balsamy i odżywki do włosów,
szampony, preparaty do pielęgnacji i higieny ciała, mydła, kosmetyki,
perfumy, wody toaletowe, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich preparatów do pielęgnacji
i stylizacji włosów, farb i kremów koloryzujących do włosów, henny,
preparatów do usuwania farb do włosów, preparatów do trwałej ondulacji, neutralizatorów do trwałej ondulacji, kremów do prostowania
włosów, utrwalaczy, lakierów do włosów, żelów do włosów, pianek
do włosów, wosków do włosów, kremów do włosów, gumy do włosów, olejków do włosów, nabłyszczaczy do włosów, past do włosów,
preparatów do rozjaśniania włosów, sprayów do włosów, wody utlenionej do włosów, preparatów do regeneracji i rewitalizacji włosów,
serum, maseczek, balsamów i odżywek do włosów, szamponów,
preparatów do pielęgnacji i higieny ciała, mydeł, kosmetyków, perfum, wód toaletowych, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, preparatów leczniczych do włosów, ozdób do włosów, opasek
do włosów, przyborów i akcesoriów kosmetycznych oraz fryzjerskich
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej,
reklama wyżej wymienionych towarów, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu fryzjerstwa, zdrowia, dietetyki, zdrowego żywienia,
zdrowego trybu życia, pielęgnacji urody, zabiegów pielęgnacyjnych
i upiększających oraz mody, 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) 335996
(220) 2020 03 16
(210) 511529
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE
SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEZASEPT
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
(111) 335997
(220) 2020 03 16
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) ŁYKO TADEUSZ, Sanok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUKSAN ŁYKO
(540)

(210) 511530

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 05.01.05, 05.01.16, 06.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 odblaskowe kamizelki ochronne, ognioodporna odzież,
24 bielizna stołowa i pościelowa, ręczniki, 25 dzianina [odzież], fartuchy [odzież], kamizelki, kombinezony [odzież], koszule, kurtki
[odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, nakrycia głowy, obuwie, odzież, odzież gotowa.
(111) 335998
(151) 2020 10 12

(220) 2020 03 16
(441) 2020 04 20

(210) 511535
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(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIFF
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 335999
(220) 2017 03 03
(210) 468413
(151) 2020 07 29
(441) 2017 04 10
(732) OŹMINA JACEK VITAFARM, Przysiek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VitaFarm
(510), (511) 3 aromaty, aromatyczne olejki do kąpieli, aromatyczne
olejki eteryczne, balsam do ciała, balsam odżywczy, ekstrakty z kwiatów, esencje i olejki eteryczne, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki w postaci kremów, kremy do aromaterapii, kremy do oczyszczania skóry, kremy odżywcze, kule do kąpieli
nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, maseczki do ciała,
masło do ciała, masło kakaowe do celów kosmetycznych, mleczka
kosmetyczne, mydła do pielęgnacji ciała, naturalne olejki eteryczne,
odświeżacze do skóry, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek miętowy surowy, olejek migdałowy, olejek różany,
olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne
z drzewa sandałowego, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, preparaty aromaterapeutyczne, serum do celów kosmetycznych, szampony do ciała, toniki kosmetyczne do ciała, zapachowe płyny i kremy
do pielęgnacji ciała, żele do ciała, zioła do kąpieli, 5 antytoksyny,
balsamy zawierające substancje lecznicze, białkowe suplementy
diety, błonnik pokarmowy, borowina lecznicza, cukier dietetyczny
do celów medycznych, cukierki do celów leczniczych, dietetyczna
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przystosowana dla
niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki
odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbata lecznicza, herbata odchudzająca
do celów medycznych, herbata z ziół do celów leczniczych, herbata
ziołowa [napoje lecznicze], jod, jodyna, kapsułki z żeń-szeniem do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, kremy do wzmacniania orgazmu, kremy lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, krople witaminowe, lecznicze dodatki
do żywności, lecznicze napary ziołowe, lecznicze napoje mineralne,
lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, mąka do celów farmaceutycznych, maści o właściwościach leczniczych, mazidła, mentol, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki ziołowe do użytku
medycznego, mineralne suplementy diety, multiwitaminy, olejki
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów medycznych,
preparaty ziołowe do celów medycznych, produkty dietetyczne
do celów medycznych, sole mineralne do celów medycznych, sole
mineralne do kąpieli, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety zawierające
olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy ziołowe w płynie, tabletki witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe,
żele z aloesem do celów terapeutycznych, żeń-szeń do użytku leczniczego, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane,
ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, 29 aloes spożywczy, grzyby gotowe
do spożycia, grzyby konserwowane, imbir kandyzowany, jadalne
kwiaty, przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, jagody, konserwowane, korzenie przetworzone, mieszanki owoców i orzechów,
mieszanki owoców suszonych, migdały mielone, migdały przetworzone, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko organiczne, nasiona jadalne, oliwki konserwowane, orzechy jadalne, owoce konserwowane, przekąski na bazie suszonych owoców, przetworzone nasiona
dyni, rodzynki, śliwki suszone, suche nasiona roślin strączkowych,
suszona żurawina, suszone daktyle, suszone grzyby jadalne, suszone
orzechy, suszone owoce, warzywa konserwowane, wiórki kokosowe, 30 aromaty do herbaty, aromaty do żywności, batoniki muesli,

46

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

batony zbożowe i energetyczne, biała herbata, cykoria i mieszanki
zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, cynamon, czosnek mielony, esencje herbaciane, esencje kawowe, esencje
spożywcze [inne niż olejki eteryczne], herbata, herbata bezteinowa,
herbata chai, herbata czarna, herbata do zaparzania, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herbata lipowa, herbata szałwiowa, herbata z kwiatu lipy, herbata z liści jęczmienia, herbata z rozmarynu,
herbata z żeń-szenia, herbata zielona, herbaty owocowe, herbaty
ziołowe [napary], jęczmień do spożycia przez ludzi, kasze, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kiełki pszenicy, kminek, kukurydza przetworzona, kurkuma, mąka, mąka roślinna, miód naturalny,
miód ziołowy, mleczko pszczele, muesli, napary ziołowe, naturalne
substancje słodzące, pieprz, preparaty zbożowe, preparaty ziołowe
do sporządzania napojów, produkty spożywcze z kukurydzy, produkty spożywcze z owsa, produkty żywnościowe z ryżu, przetwory
spożywcze na bazie ziaren, przyprawy korzenne, sól z przyprawami,
wyciągi z herbaty, Yerba mate, zboża do żywności do spożycia przez
ludzi, ziarna kawy, zioła do celów spożywczych, zioła suszone, 31
aloes zwyczajny, świeży, do spożycia, grzyby, jagody, świeże owoce, korzenie jadalne, mieszanki owocowe [świeże], mieszanki ziaren
roślin dzikich, mięta [świeża], migdały [owoce], nasiona jadalne [nieprzetworzone], nasiona lnu [siemię lniane], nieprzetworzone owoce,
nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone zboża, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, nieprzetworzone zioła, oliwki świeże, orzechy, owoce cytrusowe, świeża żurawina, świeże orzechy koli, świeże
orzechy laskowe, świeże orzechy włoskie, świeże orzeszki nerkowca,
świeże orzeszki piniowe, świeże zioła dla celów spożywczych.

(111) 336000
(220) 2017 12 20
(210) 480388
(151) 2020 09 21
(441) 2018 02 05
(732) DEHA MAGAZACILIK EV TEKSTILI URUNLERI SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Stambuł (TR)
(540) (znak słowny)
(540) MADAMECOCO
(510), (511) 20 meble wykonane z wszelkich materiałów, materace, poduszki, materace i poduszki dmuchane, nie do celów medycznych, łózka wodne, lustra, ule, sztuczne plastry miodu i sekcje
z drewna do plastrów miodu, bujaki dziecięce, kojce dziecięce,
kołyski, chodziki dla dzieci, tablice ogłoszeniowe, ramki na zdjęcia
i obrazy, tabliczki identyfikacyjne, plakietki identyfikacyjne, tabliczki znamionowe, przywieszki identyfikacyjne wykonane z drewna
lub materiałów syntetycznych, pojemniki do pakowania z drewna
lub z tworzyw sztucznych, beczułki do transportu lub przechowywania, beczułki, beczki do przechowywania, zbiorniki, pudełka,
pojemniki do przechowywania, kontenery do transportu, skrzynie,
palety załadowcze i zamknięcia do wszystkich wyżej wymienionych
towarów z drewna lub z tworzyw sztucznych, małe drobne przedmioty z drewna lub z materiałów syntetycznych zawarte w klasie
20, osprzęt do mebli z drewna lub z materiałów syntetycznych,
mechanizmy do otwierania i zamykania z drewna lub z materiałów
syntetycznych, koszyki, koszyki wędkarskie, legowiska, skrzynki lęgowe i posłania dla zwierząt domowych, drabiny przenośne i ruchome schody z drewna lub materiałów syntetycznych, zasłony
bambusowe, rolety wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne listwowe, rolety do środków transportu, zasłony dekoracyjne z koralików, haki
do zasłon, kółka do zasłon, sznury do podwiązywania zasłon, karnisze do zasłon, niemetalowe kliny pod koła, 35 usługi w zakresie:
reklamy, marketingu i public relations, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, projektowanie reklam,
udostępnianie rynku online dla kupujących i sprzedających towary i usługi, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi sekretarskie, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, statystyczne
zestawienia, wynajem maszyn biurowych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, administracyjne i konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, doradztwo
biznesowe, rekrutacja personelu, znajdowanie zatrudnienia dla
personelu, biura pośrednictwa pracy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie pracowników tymczasowych,
usługi aukcyjne, grupowanie na rzecz osób trzecich różnorodnych
towarów, mianowicie widelców, łyżek, noży, obcinaczy nieelektrycznych, krajarek, obieraczek kuchennych, w tym wykonanych
z metali szlachetnych, białej broni i broni (ostrzy), osobistych narzę-
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dzi i aparatów do pielęgnacji urody, narzędzi i aparatów do golenia,
depilacji, manicure i pedicure, elektrycznych ręcznych przyborów
do prostowania i kręcenia włosów, nożyczek, nieelektrycznych
ręcznych narzędzi do naprawy maszyn, aparatów i pojazdów oraz
do używania w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, żelazek elektrycznych i nieelektrycznych, żelazek parowych,
uchwytów do narzędzi ręcznych, mebli wykonanych z wszelkich
materiałów, materacy, poduszek, materacy i poduszek dmuchanych
nie do celów medycznych, łóżek wodnych, luster, uli, sztucznych
plastrów miodu i sekcji z drewna do plastrów miodu, bujaków dziecięcych, kojców dziecięcych, kołysek, chodzików dla dzieci, tablic
ogłoszeniowych, ramek na zdjęcia i obrazy, tabliczek identyfikacyjnych, plakietek identyfikacyjnych, tabliczek znamionowych, przywieszek identyfikacyjnych wykonanych z drewna lub materiałów
syntetycznych, pojemników do pakowania z drewna lub z tworzyw
sztucznych, beczułek do transportu lub przechowywania, beczułek, beczek do przechowywania, zbiorników, pudełek, pojemników
do przechowywania, kontenerów do transportu, skrzyń, palet załadowczych i zamknięć do wszystkich wyżej wymienionych towarów
z drewna lub z tworzyw sztucznych, małych drobnych przedmiotów z drewna lub z materiałów syntetycznych, osprzętu do mebli
z drewna lub z materiałów syntetycznych, mechanizmów do otwierania i zamykania z drewna lub z materiałów syntetycznych, koszyków, koszyków wędkarskich, legowisk, skrzynek lęgowych i posłań
dla zwierząt domowych, drabin przenośnych i ruchomych schodów
z drewna lub materiałów syntetycznych, zasłon bambusowych, rolet wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych listwowych, rolet do środków transportu, zasłon dekoracyjnych z koralików, haków do zasłon, kółek do zasłon, sznurów do podwiązywania zasłon, karniszy
do zasłon, niemetalowych klinów pod koła, ręcznych nieelektrycznych przyborów i urządzeń czyszczących, pędzli innych niż pędzle malarskie, wiórków stalowych do czyszczenia, gąbek do czyszczenia, wełny stalowej do czyszczenia, ściereczek tekstylnych
do czyszczenia, rękawiczek do stosowania przy zmywaniu naczyń,
nieelektrycznych maszyn do polerowania do stosowania w gospodarstwie domowych, mioteł, mopów, szczoteczek do czyszczenia zębów, elektrycznych szczoteczek do czyszczenia zębów, nici
dentystycznej, pędzli do golenia, szczotek do włosów, grzebieni,
nieelektrycznych przyborów dla gospodarstwa domowego i do celów kuchennych innych niż widelce, noże, łyżki, serwisów (zastawa
stołowa), garnków i rondli, otwieraczy do butelek, wazonów, słomek do napojów, nieelektrycznych przyborów kuchennych, desek
do prasowania i pokrowców do nich, suszarek do bielizny, wieszaków do suszenia odzieży, klatek dla zwierząt domowych, akwariów,
wiwariów i terrariów dla zwierząt i do uprawy roślin, ozdób i artykułów dekoracyjnych ze szkła, porcelany, fajansu i gliny, mianowicie
statuetek, figurek, wazonów i trofeów, pułapek na myszy, pułapek
na insekty, elektrycznych urządzeń do wabienia i zabijania much
i insektów, lepów na muchy, pacek na muchy, rozpylaczy zapachowych, sprayów do perfum, rozpylaczy do perfum, elektrycznych
lub nieelektrycznych urządzeń do demakijażu, puszek do pudru,
kosmetyczek na przybory toaletowe, dysz do spryskiwaczy, sitek
na konewki, nieprzetworzonego i półprzetworzonego szkła z wyłączeniem szkła budowlanego, mozaiki szklanej i szkła sproszkowanego do dekoracji z wyłączeniem stosowanych w budownictwie, waty szklanej innej niż do izolacji lub do celów tekstylnych,
tkanych i nietkanych materiałów tekstylnych, wyrobów tekstylnych
dla gospodarstwa domowego, zasłon, nakryć łóżek, prześcieradeł
tekstylnych, powłoczek na poduszki, koców, kołder, ręczników, flag,
proporców, etykiet z materiałów tekstylnych, kocyków do owijania
dzieci, śpiworów, dywanów, pledów, mat, dywaników modlitewnych, linoleum, sztucznej murawy, linoleum na pokrycia podłóg,
mat gimnastycznych, tapet ściennych, ściennych materiałów dekoracyjnych nietekstylnych, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia tych towarów oraz ich zakupu, powyższe usługi
mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, sklepy typu outlet,
za pośrednictwem mediów lub w formie sprzedaży katalogowej.

(111) 336001
(220) 2017 10 10
(210) 477518
(151) 2020 06 08
(441) 2017 12 18
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 10.03.04, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe stosowane w ubezpieczeniach grupowych, nagrane nośniki danych, moduły ładowalne
z publikacjami w formie elektronicznej dotyczącymi ubezpieczeń
grupowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej; smartfony; telefoniczne urządzenia nadawcze; urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej; programy
komputerowe, publikacje elektroniczne; komputerowe urządzenia peryferyjne, 36 gwarantowanie ubezpieczeń, ubezpieczenie
grupowe, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi
doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, organizowanie
ubezpieczenia grupowego, ubezpieczenia medyczne, zarządzanie
ubezpieczeniami grupowymi, usługi zarządzania ubezpieczeniami
grupowymi za pośrednictwem urządzeń mobilnych, usługi mobilne w zakresie organizowania ubezpieczenia, usługi gwarantowania
ubezpieczeń medycznych, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, 38 telekomunikacja,
usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi organizowania ubezpieczenia grupowego; dostarczanie pakietów informacji dotyczących
ubezpieczeń; usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi
usług ubezpieczenia grupowego poprzez bezpośrednią komunikację z klientem; usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług zawartych w tej klasie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług
ubezpieczeń grupowych, usługi przesyłania i pobierania danych,
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne;
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy
terminali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie
zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu
sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej;
usługi dostępu Internetu; usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych; usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej
w sieciach telekomunikacyjnych; przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych;
przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu
satelitarnego; udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi;
wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej;
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego;
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci towarów i usług telefonicznych, Internetu; świadczenie usług łączności
on-line, usługi łączności skomputeryzowanej, wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów, wspomagana komputerowo
transmisja wiadomości, danych i obrazów, transmisja danych.
(111) 336002
(220) 2016 10 07
(210) 462396
(151) 2020 11 09
(441) 2018 04 09
(732) SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębionek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HUSARIA POLSKA JAZDA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 29 ogórki korniszony,
smalec, śledzie, flaki, grzyby konserwowane, tatar, 32 piwo, napoje
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na bazie piwa, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje
orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, odzież, obuwie, nakrycia głowy, ogórki korniszony,
smalec, śledzie, flaki, grzyby konserwowane, tatar, piwo, napoje
na bazie piwa, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje
orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi.

(111) 336003
(220) 2020 03 16
(210) 511537
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) LEŃCZOWSKA MAGDALENA AUTO AKADEMIA SALWATOR,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Auto Akademia autoakademia.pl
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze,
nauka jazdy, szkolenia kierowców samochodów, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, zaawansowane szkolenia
wprowadzeniu dla kierowców samochodów, szkolenie kierowców,
usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych,
nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów
mechanicznych, organizowanie zawodów i turniejów związanych
z prowadzeniem pojazdów, usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące
wszelkich pojazdów, usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem
pojazdów z napędem na cztery koła, nauka jazdy na motocyklu,
szkolenie z jazdy na motocyklu, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
na drodze, organizowanie rajdów motocyklowych, dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, organizowanie wyścigów motocyklowych, usługi szkół jazdy.
(111) 336004
(220) 2020 03 16
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) BRODA MAREK ZIELARZ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORN Helmets
(540)

(210) 511538

(531) 25.07.08, 27.05.01
(510), (511) 9 kaski motocyklowe, kaski ochronne dla motocyklistów,
artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub urazami, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji, w tym
sprzedaż w sklepach stacjonarnych a także sprzedaż realizowana
za pomocą Internetu i aukcji internetowych: kasków motocyklowych,
kasków ochronnych dla motocyklistów, artykułów odzieży ochronnej
dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub urazami.
(111) 336005
(220) 2020 03 16
(210) 511539
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) LEŃCZOWSKI PIOTR AAS MSM, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAŁOPOLSKA SZKOŁA MOTOCYKLOWA MSM
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(540)

(591) czarny, biały, złoty, żółty, zielony, ciemnoniebieski,
jasnoniebieski
(531) 02.01.30, 18.01.05, 06.01.02, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14,
26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze,
nauka jazdy, szkolenia kierowców samochodów, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, zaawansowane szkolenia
wprowadzeniu dla kierowców samochodów, szkolenie kierowców,
usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych,
nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów
mechanicznych, organizowanie zawodów i turniejów związanych
z prowadzeniem pojazdów, usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące
wszelkich pojazdów, usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem
pojazdów z napędem na cztery koła, nauka jazdy na motocyklu,
szkolenie z jazdy na motocyklu, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
na drodze, organizowanie rajdów motocyklowych, dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, organizowanie wyścigów motocyklowych, usługi szkół jazdy.
(111) 336006
(220) 2020 03 16
(210) 511540
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) SOBOLEWSKI ŁUKASZ SNUMIZMATYKA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S NUMIZMATYKA
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 25.01.25, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 klasery filatelistyczne, albumy kolekcjonerskie, albumy na monety, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej klaserów
filatelistycznych, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej albumów kolekcjonerskich, za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
albumów na monety, za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej monet do kolekcjonowania, za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej banknotów do kolekcjonowania, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 336007
(220) 2020 03 16
(210) 511543
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) BIESZCZADZKIE SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Michowa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NALEWKI REGIONALNE BIESZCZADZKIE SMAKI
(540)

(531) 05.03.20, 05.05.19, 06.01.02, 19.07.01, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.15, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 33 absynt, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty owocowe, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje
alkoholowe na bazie herbaty, napoje alkoholowe na bazie kawy, napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, napoje alkoholowe zawierające owoce, preparaty do produkcji
napojów alkoholowych, wina, wymieszane napoje alkoholowe.
(111) 336008
(220) 2020 03 16
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 27
(732) ŚWIERCZEK JÓZEF DUDIK, Ubiad (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUDIK
(540)

(210) 511544

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.12, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 11 grzejnik elektryczny, konwektory [grzejniki], grzejniki
akumulacyjne, grzejniki przemysłowe, grzejniki olejowe, domowe
grzejniki, grzejniki indukcyjne, grzejniki segmentowe, grzejniki promiennikowe, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki
wentylatorowe, grzejniki [kaloryfery], grzejniki gazowe, grzejniki
elektryczne, grzejniki konwekcyjne, grzejniki UV, elektryczne grzejniki akumulacyjne, grzejniki do saun, elektryczne grzejniki wentylatorowe, przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki do pojazdów, zespoły indukcyjne [grzejniki], grzejniki na naftę, promienne grzejniki
wiatrakowe, grzejniki do namiotów, grzejniki elektryczne [kaloryfery], grzejniki do pomieszczeń, grzejniki na podczerwień, elektryczne
grzejniki nurkowe, zawory do grzejników, zaślepki do grzejników,
grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki do konstrukcji tymczasowych, zawory jako części grzejników, zawory do grzejników
[termostatyczne], grzejniki gazowe do ogrzewania pomieszczeń,
grzejniki do wody opalane gazem, grzejniki cieplne do ogrzewania
budynków, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych],
grzejniki parowe do ogrzewania budynków, grzejniki elektryczne
do ogrzewania budynków, grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki do pomieszczeń, na gaz propanowy,
termostatyczne zawory kontrolne do grzejników centralnego ogrzewania, ograniczniki temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, kontrolery temperatury (zawory) do grzejników centralnego ogrzewania, sterowniki termiczne [zawory] do grzejników
centralnego ogrzewania, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, nawilżacze powietrza [zbiorniki wody do grzej-
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ników centralnego ogrzewania], urządzenia do regulacji temperatury grzejników centralnego ogrzewania (zawory), zawory do kontroli
temperatury [części grzejników centralnego ogrzewania], regulatory
temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego
ogrzewania, czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, umieszczone poziomo grzejniki
wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, urządzenia do kontroli temperatury [zawory] do grzejników centralnego
ogrzewania, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury
do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia do zmniejszania
ciśnienia do użytku w grzejnikach wody, umieszczone poziomo cylindryczne grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, pionowo ustawione cylindryczne grzejniki konwekcyjne do pomieszczeń na parę propanową, umieszczone poziomo
grzejniki przenośne wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, przełączniki
z czujnikami temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników
centralnego ogrzewania, urządzenia do wykrywania temperatury
[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, nawilżacze powietrza zawierające wodę i umieszczane na grzejnikach
centralnego ogrzewania, umieszczone poziomo cylindryczne grzejniki przenośne wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania
przestrzeni, ograniczniki temperatury do grzejników centralnego
ogrzewania [zawory termostatyczne] zawierające pręty rozporowe,
ograniczniki temperatury do grzejników centralnego ogrzewania
[zawory termostatyczne] zawierające dyski bimetalowe, urządzenia
kontrolujące temperaturę i reagujące na nią [zawory termostatyczne]
do grzejników centralnego ogrzewania.

(111) 336009
(220) 2020 03 16
(210) 511546
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) GIEGLIS STANISŁAW F.P.H.U. VEGETEX, Zdrojewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Swiss Meyer Gruppe
(510), (511) 11 umywalki łazienkowe, grzejniki łazienkowe, instalacje
łazienkowe, wanny łazienkowe, armatury łazienkowe, akcesoria łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, dysze do aparatury łazienkowej, armatura łazienkowa do kontroli wody, rozpylacze nakładane na baterie
łazienkowe, umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych],
instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje łazienkowe
służące do dostarczania wody, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno-kanalizacyjna, szafki łazienkowe z umywalkami
[podłączonymi do źródła wody], kabiny kąpielowe, kabiny prysznicowe, kabiny do natrysków, obudowy [kabiny] do wanien, wanny,
wanny prysznicowe, brodziki, bidety, baterie prysznicowe, deski
sedesowe, drzwi prysznicowe, krany, kurki, krany do wody, pisuary,
osłony do wanien, prysznice, toalety, zestawy prysznicowe, przedmioty służące do wyposażenia łazienek.
(111) 336010
(220) 2020 03 16
(210) 511547
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) STRZALIŃSKI PAWEŁ STAPIZ PROFESJONALNE KOSMETYKI
FRYZJERSKIE, Sulejówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stapiz
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji i stylizacji włosów, farby i kremy koloryzujące do włosów, henna, preparaty do usuwania farb
do włosów, preparaty do trwałej ondulacji, neutralizatory do trwałej ondulacji, kremy do prostowania włosów, utrwalacze, lakiery
do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, woski do włosów,
kremy do włosów, guma do włosów, olejki do włosów, nabłyszczacze do włosów, pasty do włosów, preparaty do rozjaśniania włosów,
spraye do włosów, woda utleniona do włosów, preparaty do rege-
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neracji i rewitalizacji włosów, serum, maseczki, balsamy i odżywki
do włosów, szampony, preparaty do pielęgnacji i higieny ciała, mydła, kosmetyki, perfumy, wody toaletowe, wyroby perfumeryjne,
olejki eteryczne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich preparatów do pielęgnacji i stylizacji włosów, farb i kremów koloryzujących
do włosów, henny, preparatów do usuwania farb do włosów, preparatów do trwałej ondulacji, neutralizatorów do trwałej ondulacji, kremów do prostowania włosów, utrwalaczy, lakierów do włosów, żelów
do włosów, pianek do włosów, wosków do włosów, kremów do włosów, gumy do włosów, olejków do włosów, nabłyszczaczy do włosów, past do włosów, preparatów do rozjaśniania włosów, sprayów
do włosów, wody utlenionej do włosów, preparatów do regeneracji
i rewitalizacji włosów, serum, maseczek, balsamów i odżywek do włosów, szamponów, preparatów do pielęgnacji i higieny ciała, mydeł,
kosmetyków, perfum, wód toaletowych, wyrobów perfumeryjnych,
olejków eterycznych, preparatów leczniczych do włosów, ozdób
do włosów, opasek do włosów, przyborów i akcesoriów kosmetycznych oraz fryzjerskich w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą
sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, 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) 336011
(220) 2020 03 16
(210) 511552
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 27
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA
EKOLOGICZNEGO POLISH GREEN BUILDING COUNCIL (PLGBC),
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKAT ZIELONY DOM
(540)

(591) turkusowy, zielony, jasnozielony, szary
(531) 07.01.08, 26.04.02, 26.04.09, 26.05.01, 26.07.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 41 przygotowanie i organizacja kursów szkoleniowych
związanych z certyfikacją Zielony Dom dla specjalistów z branży
budownictwa, prowadzenie warsztatów oraz innych działań edukacyjnych związanych z certyfikacją domów i mieszkań Zielony Dom,
akredytacja kompetencji zawodowych specjalistów odpowiedzialnych za przeprowadzanie procesu certyfikacji Zielony Dom, 42 doradztwo w zakresie zapewnienia spełnienia kryteriów zawartych
w certyfikacji Zielony Dom, w tym doradztwo dotyczące materiałów
używanych do budowy lub modernizacji i badań/testów wymaganych w ramach certyfikacji Zielony Dom, monitorowanie procesu
przeprowadzania certyfikacji Zielony Dom, ocena jakości realizacji
projektu budowlanego lub modernizacyjnego i spełnienia kryteriów
certyfikacji Zielony Dom, nadawanie budynkom mieszkalnym certyfikatu Zielony Dom, kontrola procesu budowlanego lub modernizacyjnego pod kątem zgodności z założonymi w certyfikacji Zielony
Dom kryteriami, kontrola pochodzenia i jakości materiałów użytych
do budowy lub modernizacji budynku mieszkalnego ubiegającego
się o certyfikat Zielony Dom, weryfikacja wydajności energetycznej
budynków posiadających lub ubiegających się o certyfikat Zielony
Dom, ocena i badanie nieruchomości mieszkaniowej pod kątem
obecności materiałów niebezpiecznych, w celu zapewnienia spełnienia kryteriów certyfikacji Zielony Dom, analiza, ocena i akredytacja
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produktów, technologii i usług które przyczynią się do realizacji kryteriów założonych w systemie certyfikacji Zielony Dom, opracowywanie metod testowych i weryfikacyjnych dla kryteriów certyfikacji
Zielony Dom, prace badawczo-rozwojowe, szczególnie pozyskiwanie wiedzy i umiejętności dotyczących produktów, technologii lub
procesów oraz prowadzenie analiz, badań i testów produktów lub
procesów związanych z certyfikacją wielokryterialną budynków,
opracowywanie kryteriów zawartych w certyfikacji Zielony Dom oraz
ciągłe ich udoskonalanie, doradztwo techniczne związane z projektowaniem budynków mieszkalnych pod kątem spełnienia kryteriów
certyfikacji Zielony Dom, analiza możliwości spełnienia przez projekt
kryteriów certyfikacji Zielony Dom, przeprowadzanie inspekcji nieruchomości mieszkaniowych w celu weryfikacji spełnienia kryteriów
certyfikacji Zielony Dom, usługi związane z badaniami i pomiarami
w budynkach ubiegających się lub posiadających certyfikat Zielony
Dom, w tym badania jakości wody, Lotnych Związków Organicznych
(LZO), akustyki, szczelności, termowizyjne, poprawności działania
instalacji, doradztwo i usługi konsultacyjne w zakresie planowania
i projektowania osiedli mieszkaniowych oraz domów, zgodnego
z założeniami kryteriów certyfikacji Zielony Dom, przeprowadzanie
badań dotyczących architektury oraz budynków, w tym innych systemów certyfikacji wielokryterialnych dla budynków, dostarczanie
i upowszechnianie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego oraz certyfikacji Zielony Dom, usługi badawcze oraz doradcze związane z budownictwem zrównoważonym oraz certyfikacją
Zielony Dom, usługi doradcze w zakresie oszczędności energii oraz
wydajności energetycznej w budynkach, usługi w zakresie analizy
danych technicznych, pomiary środowiska w obrębie budynków.

(111) 336012
(220) 2020 03 16
(210) 511553
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) PIEKARCZYK DARIUSZ KRAKOWSKA SZKOŁA
MOTOCYKLISTÓW, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOWSKA SZKOŁA MOTOCYKLISTÓW KSM CRACOW
RIDERS
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 02.01.30, 18.01.05, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.21, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze,
nauka jazdy, szkolenie kierowców, usługi edukacyjne związane
z bezpieczeństwem drogowym, usługi szkoleniowe dla kierowców
z umiejętności prowadzenia pojazdu, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, nauka prowadzenia
pojazdów użytkowych, nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych,
organizowanie zawodów i turniejów związanych z prowadzeniem
pojazdów, usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów
z napędem na cztery koła, nauka jazdy na motocyklu, szkolenie z jazdy na motocyklu, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze,
organizowanie rajdów motocyklowych, dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, organizowanie wyścigów motocyklowych, usługi szkół jazdy.
(111) 336013
(220) 2020 03 16
(210) 511554
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO
REGULSKIEGO, Warszawa (PL)

Nr 9/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Regulskiego
(540)

(591) granatowy
(531) 29.01.11, 27.05.01, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30
(510), (511) 16 materiały drukowane, książki, afisze, albumy, blankiety, broszury, druki, formularze, kalendarze, katalogi, naklejki, nalepki,
obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje drukowane, rysunki,
skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakładki do książek, ulotki,
poradniki, teczki, materiały instruktażowe i szkoleniowe, 35 badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie
personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, outsourcing, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, sondaże opinii, prognozy ekonomiczne, udzielanie organizacyjnego, merytorycznego
i technicznego wsparcia osobom i podmiotom w związku z realizacją
celów fundacji, inicjowanie i wspieranie współpracy partnerów z różnych sektorów służącej podnoszeniu standardów i profesjonalizacji
działań podmiotów samorządowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rekrutacja personelu, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, agencje informacyjne, public relations, usługi
konsultingowe w kwestiach ekonomicznych, usługi konsultingowe
w kwestiach rozwoju lokalnego gmin i powiatów, usługi konsultingowe w kwestiach opracowywania strategii działania przedsiębiorstw,
marketing, doradztwo i pomoc w zakresie marketingu przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumentów (prace biurowe), pomoc w przygotowywaniu dokumentów, wynajem sprzętu biurowego, informacja
o powyższych usługach, 41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, instruktaże, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji,
kongresów, szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, forów,
organizowanie prelekcji, organizowanie konkursów, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie publikacji periodyków i druków, także w formie elektronicznej, publikowanie książek,
publikowanie tekstów, inne niż teksty reklamowe, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów, innych niż
reklamowych, organizowanie wystaw z dziedzin kultury lub edukacji, doradztwo zawodowe, wynajem sprzętu konferencyjnego, usługi
konsultingowe w kwestiach rozwoju oświaty, usługi wydawnicze, informacja o powyższych usługach.
(111) 336014
(220) 2020 03 16
(210) 511556
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) GIEGLIS STANISŁAW F.P.H.U. VEGETEX, Zdrojewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEYER GRUPPE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 11 umywalki łazienkowe, grzejniki łazienkowe, instalacje
łazienkowe, wanny łazienkowe, armatury łazienkowe, akcesoria łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, dysze do aparatury łazienkowej, armatura łazienkowa do kontroli wody, rozpylacze nakładane na baterie
łazienkowe, umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych],
instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje łazienkowe
służące do dostarczania wody, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno-kanalizacyjna, szafki łazienkowe z umywalkami

Nr 9/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

[podłączonymi do źródła wody], kabiny kąpielowe, kabiny prysznicowe, kabiny do natrysków, obudowy [kabiny] do wanien, wanny,
wanny prysznicowe, brodziki, bidety, baterie prysznicowe, deski
sedesowe, drzwi prysznicowe, krany, kurki, krany do wody, pisuary,
osłony do wanien, prysznice, toalety, zestawy prysznicowe, przedmioty służące do wyposażenia łazienek.

(111) 336015
(220) 2020 03 16
(210) 511559
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aviorexan
(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.
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i szewski, kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, środki toaletowe
i perfumeryjne, dezodoranty osobiste, 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki bakteriobójcze, preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, materiały i środki opatrunkowe, pieluchy dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, środki higieniczne dla
kobiet, preparaty opatrunkowe przeznaczone dla celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty i środki farmaceutyczne, preparaty witaminowe do celów leczniczych, preparaty i środki lecznicze stosowane
w leczeniu ludzi i zwierząt.

(111) 336018
(220) 2020 03 17
(210) 511589
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) UŻLIS MARCIN UŻLIS NIERUCHOMOŚCI, Starogard Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UŻLIS NIERUCHOMOŚCI
(540)

(111) 336016
(220) 2020 03 16
(210) 511560
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSL
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.05.04, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje celne, świadczenie usług agencyjnych
i przedstawicielskich prowadzonych szczególnie w agencji celnej,
odzyskiwanie cła przywozowego na rzecz osób trzecich, organizowanie płatności opłat celnych, organizowanie zwrotu opłat celnych,
pośrednictwo celne, 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie paczek, dostarczanie przesyłek, dostarczanie
towarów, dostawa towarów, fracht, przewóz towarów, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, logistyka transportu, maklerstwo transportowe, pośrednictwo frachtowe, przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, spedycja ładunków, transport, transport
barkami, transport kolejowy, transport łodziami, transport morski,
transport rzeczny, transport promowy, transport ładunku, usługi
transportu samochodami silnikowymi, wynajmowanie magazynów,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, załadunek i wyładunek
statków, ekspresowa dostawa towaru, informacja o magazynowaniu,
magazynowanie celne, magazynowanie, obsługa ładunków, organizowanie odbierania towarów, organizowanie transportu ładunków,
planowanie tras, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, przechowywanie towarów, usługi agencji spedycyjnych, usługi agencji
frachtowych, usługi doradcze w zakresie magazynowania towaru,
usługi doradcze związane z towarem, usługi przewozowe towarów.
(111) 336017
(220) 2020 03 18
(210) 511578
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ACOVIR
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, mydła, środki
piorące i czyszczące, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, środki
do czyszczenia pojazdów, detergenty do samochodów, szampony
do pojazdów, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki
do polerowania pojazdów oraz ich opon, preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące
do elementów skórzanych pojazdów, woski samochodowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, wosk krawiecki

(591) ciemnoniebieski, ciemnoszary, niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.15.11,
26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, doradztwo w dziedzinie zakupu
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
37 budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości [budownictwo].
(111) 336019
(220) 2020 03 18
(210) 511602
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) JANICKA-DYLĄG ELŻBIETA ANNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ade Art
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, niebieski, jasnoniebieski,
jasnofioletowy, różowy, zielony
(531) 25.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, biżuteria, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], biżuteria
i wyroby jubilerskie, akcesoria do biżuterii, artykuły ozdobne [ozdóbki
lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub
biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria damska, biżuteria dla dzieci, biżuteria osobista, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, kolczyki,
krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], obrączki ślubne, pierścionki
zaręczynowe, pierścionki (wyroby jubilerskie), sygnety, spinki do mankietów, spinki do krawatów, sztuczna biżuteria, sztuczna biżuteria
na ciało, wyroby jubilerskie do użytku osobistego, wyroby jubilerskie
dla zwierząt, wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, wyroby jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw

52

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

sztucznych, wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego
metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane z łańcuszka typu kord,
wyroby jubilerskie wykonane z brązu, wyroby jubilerskie wykonane
z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, wyroby
jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie z kamieniami
szlachetnymi, wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie ze szkła, wyroby
jubilerskie z perłami, 35 usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 39 dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie.

(111) 336020
(220) 2020 03 18
(210) 511614
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magnum Industrial
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 7 sprężarki, sprężarki tłokowe, sprężarki obrotowe, sprężarki odśrodkowe, sprężarki osiowe, sprężarki elektryczne, sprężarki powietrzne, sprężarki powietrza, pompy na sprężone powietrze kompresory oraz części, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich obejmujących:
narzędzia ręcznie sterowane elektrycznie, kompresory jako maszyny
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach,
hurtowniach oraz na stronie internetowej, prowadzenie sprzedaży
także w ramach sklepu internetowego, rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych, fachowe doradztwo handlowe, organizowanie różnorodnej reklamy i promocji w zakresie świadczonych usług
na rzecz osób trzecich, organizowanie i współudział w targach.
(111) 336021
(220) 2020 03 18
(210) 511620
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 27
(732) GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AkademJA ZMIANY
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie konferencji
i kongresów, przekazywanie know-how [szkolenie], szkoły [edukacja], usługi przeklasyfikowania zawodowego, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], nauczanie, kształcenie, usługi edukacyjne i instruktażowe,
prowadzenie zajęć fitness.
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(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym wody pitne, wody smakowe, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
energetyczne i napoje sportowe, napoje owocowe i soki, w tym
woda kokosowa oraz inne napoje niealkoholowe, w tym syropy, koncentraty, proszki i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 336023
(220) 2020 03 19
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 27
(732) CARDORGANIZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CardOrganizer
(540)

(210) 511622

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania komputerowego, aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych .
(111) 336024
(220) 2020 03 18
(210) 511627
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNUM
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 7 urządzenie spawalnicze inwertorowe, 9 urządzenie
do ładowania i rozruchu samochodów, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich obejmujących: narzędzia ręczne sterowane ręcznie,
spawarki elektryczne jako narzędzia pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach hurtowniach oraz na stronie
internetowej, prowadzenie sprzedaży także w ramach sklepu internetowego, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych,
fachowe doradztwo handlowe, organizowanie różnorodnej reklamy
i promocji w zakresie świadczonych usług na rzecz osób trzecich, organizowanie i współudział w targach.
(111) 336025
(220) 2020 03 18
(210) 511628
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNUM Profi INVERTER
(540)

(111) 336022
(220) 2020 03 18
(210) 511621
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) COCA-COLA POLAND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) délice BY KROPLA
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 7 urządzenia spawalnicze, 9 urządzenia do ładowania
i rozruchu samochodów, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
obejmujących: narzędzia ręczne sterowane ręcznie, spawarki elektryczne jako narzędzia pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
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i kupować w sklepach hurtowniach oraz na stronie internetowej,
prowadzenie sprzedaży także w ramach sklepu internetowego, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, fachowe doradztwo handlowe, organizowanie różnorodnej reklamy i promocji
w zakresie świadczonych usług na rzecz osób trzecich, organizowanie i współudział w targach.

(111) 336026
(220) 2020 03 19
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) DACHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EGERIA
(540)

(210) 511652

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 blachodachówka metalowa, pokrycia dachowe metalowe, metalowe elementy dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe płyty dachowe, okładzinowe panele metalowe do pokrywania
dachów.
(111) 336027
(220) 2020 03 19
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732) GRZYB ANGELIKA, Oleśnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAS NA DESIGN
(540)

(210) 511653

(531) 20.01.03, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, projektowanie i aranżacja wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania
i aranżacji wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, dekoracja wnętrz,
projektowanie wystaw i dekoracji okazjonalnych, projektowanie mebli i drobnych elementów architektonicznych, doradztwo w zakresie
opracowania funkcjonalności, doboru kolorystyki, kształtowania
przestrzeni, użycia materiałów wykończeniowych w mieszkaniach,
domach, lokalach użytkowych.
(111) 336028
(220) 2020 03 19
(210) 511660
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) MIERZWA KRZYSZTOF FERBON, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKRZYDLATY BYK
(540)

(531) 03.04.01, 03.04.13, 03.07.17, 27.05.01, 27.05.17
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(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje z grillem, serwowanie napojów alkoholowych, usługi barów i restauracji, prowadzenie burgerowni.

(111) 336029
(220) 2020 03 19
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) NETTLE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NETTLE
(540)

(210) 511663

(591) biały, bordowy
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, broszury, biuletyny informacyjne, czasopisma, fotografie, formularze [blankiety,
druki], gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, koperty [artykuły piśmienne], materiały do pisania, notatniki [notesy], periodyki
[czasopisma], ulotki, materiały piśmienne, publikacje drukowane,
35 prowadzenie hurtowni w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych i innych środków dla celów leczniczych, instrumentów
i artykułów medycznych, dystrybucja materiałów reklamowych
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalności gospodarczej, zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich
w zakresie zakupów produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
prenumerata gazet dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, analizy, badania rynkowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, fakturowanie,
outsourcing [doradztwo biznesowe], publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi
marketingowe, promocja sprzedaży, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania
sprzedażą, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, leasing finansowy,
inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], transakcje finansowe, usługi finansowania, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, 39 usługi zaopatrzenia w postaci dostarczania towarów, magazynowanie, pakowanie produktów, pakowanie towarów,
transport samochodowy, wynajmowanie magazynów, transport, 41
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych z wykorzystaniem urządzeń sportowych, organizacja wystaw
związanych z kulturą lub edukacją.
(111) 336030
(220) 2020 03 19
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) NETTLE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NETTLE
(540)

(210) 511666

(591) biały, bordowy
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, broszury, biuletyny
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informacyjne, czasopisma, fotografie, formularze [blankiety, druki],
gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, koperty [artykuły piśmienne], materiały do pisania, notatniki [notesy], periodyki [czasopisma], ulotki, materiały piśmienne., 35 prowadzenie hurtowni w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych i innych środków dla
celów leczniczych, instrumentów i artykułów medycznych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalności
gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
zaopatrzenia osób trzecich w zakresie zakupów produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw, prenumerata gazet dla osób trzecich,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
analizy, badania rynkowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, fakturowanie, outsourcing [doradztwo biznesowe], publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, administrowanie sprzedażą, usługi
zarządzania sprzedażą, 36 doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, leasing finansowy, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie],
transakcje finansowe, usługi finansowania, wynajem powierzchni
biurowej, zarządzanie finansami, 39 usługi zaopatrzenia w postaci dostarczania towarów, magazynowanie, pakowanie produktów,
pakowanie towarów, transport samochodowy, wynajmowanie magazynów, transport, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych z wykorzystaniem urządzeń sportowych, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.

(111) 336031
(220) 2020 03 19
(210) 511668
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) DOBRZAŃSKI RAFAŁ KARMELLO, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HAWIRA
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, usługi developerskie w zakresie finansowania,
usługi agencji nieruchomości, wycena nieruchomości, 43 usługi restauracji, barów i kawiarni, katering, usługi hotelowe.
(111) 336032
(220) 2020 03 19
(210) 511671
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) COCA-COLA POLAND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA, KTÓRA CHRONI WODĘ KROPLA BESKIDU
(540)

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czarny, złoty
(531) 06.01.02, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.20, 26.01.21,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym wody pitne, wody smakowe, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
energetyczne i napoje sportowe, napoje owocowe i soki, w tym
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woda kokosowa oraz inne napoje niealkoholowe, w tym syropy, koncentraty, proszki i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 336033
(220) 2020 03 19
(210) 511672
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) DOBRZAŃSKI RAFAŁ KARMELLO, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROPORCJA STUDIO
(510), (511) 37 usługi budowlane związane z budową budynków,
nadzór budowlany, wypożyczanie sprzętu budowlanego, usługi
związane z naprawami i konserwacją budynków, usługi developerskie w zakresie budownictwa, usługi doradztwa budowlanego, 42
usługi architektoniczne, projektowanie architektoniczne, projektowanie (projekty techniczne), badania techniczne, projektowanie
budowlane, badania w dziedzinie budownictwa, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe.
(111) 336034
(220) 2020 03 19
(210) 511673
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) COCA-COLA POLAND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA, KTÓRA CHRONI WODĘ KROPLA BESKIDU
(540)

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czarny, biały, złoty
(531) 06.01.02, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.20, 27.05.01,
29.01.15, 26.01.21
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym wody pitne, wody smakowe, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
energetyczne i napoje sportowe, napoje owocowe i soki, w tym
woda kokosowa oraz inne napoje niealkoholowe, w tym syropy, koncentraty, proszki i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 336035
(220) 2020 03 19
(210) 511675
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) COCA-COLA POLAND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA, KTÓRA CHRONI WODĘ KROPLA BESKIDU
(540)

(591) fioletowy, niebieski, ciemnoniebieski, czarny, biały, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
06.01.02, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.21
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(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym wody pitne, wody smakowe, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
energetyczne i napoje sportowe, napoje owocowe i soki, w tym
woda kokosowa oraz inne napoje niealkoholowe, w tym syropy, koncentraty, proszki i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 336036
(220) 2020 03 19
(210) 511683
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) BOGACZEWICZ GRZEGORZ AGENCJA REKLAMOWA
BOGACZEWICZ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TV Uśmiechnij Się
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 02.09.01, 02.09.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, edukacyjne aplikacje mobilne, nagrania audiowizualne, kasety, płyty, płyty CD, DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu z nagraniami, 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji
reklamowej, badania rynku i opinii publicznej, pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych i komputerowego
zarządzania plikami, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
na rzecz osób trzecich, reklama telewizyjna i za pośrednictwem sieci
komputerowych, w szczególności Internetu, publikowanie tekstów
reklamowych, reklamy korespondencyjne i prasowe, produkcja
filmów reklamowych, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi promocji
towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe oraz
poprzez sponsorowanie, 38 usługi agencji informacyjnych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie i transmisja telewizji kablowych,
nadawanie i transmisja audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, emisja programów
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji
za opłatą [pay-per-view], transmisje audycji telewizyjnych, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udostępnianych
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi rozrywkowe w postaci udostępniania programów i treści rozrywkowych, mianowicie filmów i seriali
dokumentalnych, fabularnych, reportaży, krótkich form filmowych,
programów rozrywkowych, za pośrednictwem Internetu, elektronicznych sieci łącznościowych, sieci komputerowych, bezprzewodowych sieci łącznościowych, interaktywna rozrywka online, usługi
produkcji: filmów innych niż reklamowe, filmów dla telewizji, filmów
wideo i DVD, filmów szkoleniowych, produkcja programów telewizji
kablowej, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych
i radiowych, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów
telewizji za opłatą [pay-per-view], 45 usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi.
(111) 336037
(220) 2020 03 20
(210) 511690
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540) CHEETOS SZKIELETOR
(510), (511) 30 przekąski z kukurydzy, kukurydza przetworzona, popcorn, kukurydza palona, chrupki kukurydziane, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, gotowe do spożycia przekąski składające
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się głównie z ziarna, kukurydzy, zboża lub ich mieszanki, przekąski
na bazie kukurydzy.

(111) 336038
(220) 2020 03 20
(210) 511693
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) JAKUBEK ADRIAN, Niedźwiady (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YENN
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, środki
toaletowe, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci,
sztuczne paznokcie, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kosmetyki do rzęs, preparaty do włosów, kosmetyki do włosów, rzęsy
sztuczne.
(111) 336039
(220) 2020 03 20
(210) 511705
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MILD GARDEN
(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) 336040
(220) 2020 03 20
(210) 511708
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CURIO
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(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) 336041
(220) 2020 03 09
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 04
(732) BIOIMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOIMPACT
(540)

(210) 511230

(591) biały, zielony, szary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne,
dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, mieszanki do picia będące suplementami diety,
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku
owocowym, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
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o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne
do żywności, suplementy żywnościowe, 30 wyroby spożywcze
wzbogacone substancjami odżywczymi, witaminami lub minerałami, żywność wzbogacona substancjami odżywczymi, witaminami
lub minerałami, wszystkie ww. w przeważającej części z towarów zawartych w tej klasie.

(111) 336042
(220) 2020 03 09
(151) 2020 10 10
(441) 2020 05 04
(732) PROOF-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szałsza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDROMAT
(540)

(210) 511233

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 farby przeciw zanieczyszczeniu, farby wodne.
(111) 336043
(220) 2020 03 09
(210) 511238
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) GRUPA-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa-am
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 renowacja instalacji elektrycznych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, usuwanie
azbestu, wydobycie azbestu, usługi budowlane, konsultacje budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa urządzeń do wentylacji, usługi czyszczenia
przewodów wentylacyjnych, modernizacja instalacji do wentylacji
budynków, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń
klimatyzacyjnych, budowa szybów wentylacyjnych, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, instalacja urządzeń do chłodzenia,
instalacja chłodziarek (zamrażarek), naprawa chłodziarek (zamrażarek), instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, konserwacja urządzeń domowych
do chłodzenia, naprawa chłodnic oleju statków powietrznych, regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja
urządzeń i instalacji do chłodzenia, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, naprawa i konserwacja
układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, instalacja zamrażarek, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalacja
alarmów, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja
systemów komputerowych, instalacja systemów oprzyrządowania,
instalacja systemów oświetleniowych, instalacja odgromników, renowacja instalacji przemysłowych, montaż instalacji przemysłowych,
instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja uziemienia elektrycznego, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja sprzętu
audiowizualnego, montaż instalacji centralnego ogrzewania, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja pasywnej ochrony
przeciwpożarowej, instalacja samozamykaczy do drzwi, instalacja
systemów ogrzewania słonecznego, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja
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systemów ochrony przed piorunami, instalacja urządzeń do otwierania drzwi, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja
sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, instalacja urządzeń elektrycznych
i generatorów prądu, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, instalacja,
naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja
i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach,
instalacja kabli do dostępu do Internetu, instalacja okablowania
w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja sprzętu
i wyposażenia do konferencji elektronicznych, instalacja urządzeń
do otwierania i zamykania drzwi, renowacja, naprawa i konserwacja
przewodów instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji
do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych
pomieszczeń [clean room], 42 usługi doradztwa i opracowywania
projektów technicznych, usługi nadzoru i wydawania opinii dotyczących systemów klimatyzacji wentylacji i ogrzewnictwa, projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, projektowanie
systemów oświetleniowych, projektowanie systemów elektrycznych, sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, nadzór
i inspekcja techniczna, projektowanie budowlane, kontrola kosztów
budowy, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, planowanie budowy nieruchomości.

(111) 336044
(220) 2020 03 09
(210) 511239
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732) GRUPA-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRUPA-AM
(510), (511) 37 renowacja instalacji elektrycznych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, usuwanie
azbestu, wydobycie azbestu, usługi budowlane, konsultacje budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa urządzeń do wentylacji, usługi czyszczenia
przewodów wentylacyjnych, modernizacja instalacji do wentylacji
budynków, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń
klimatyzacyjnych, budowa szybów wentylacyjnych, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, instalacja urządzeń do chłodzenia,
instalacja chłodziarek (zamrażarek), naprawa chłodziarek (zamrażarek), instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, konserwacja urządzeń domowych
do chłodzenia, naprawa chłodnic oleju statków powietrznych, regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja
urządzeń i instalacji do chłodzenia, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, naprawa i konserwacja
układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, instalacja zamrażarek, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalacja
alarmów, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja
systemów komputerowych, instalacja systemów oprzyrządowania,
instalacja systemów oświetleniowych, instalacja odgromników, renowacja instalacji przemysłowych, montaż instalacji przemysłowych,
instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja uziemienia elektrycznego, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja sprzętu
audiowizualnego, montaż instalacji centralnego ogrzewania, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja pasywnej ochrony
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przeciwpożarowej, instalacja samozamykaczy do drzwi, instalacja
systemów ogrzewania słonecznego, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja
systemów ochrony przed piorunami, instalacja urządzeń do otwierania drzwi, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja
sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, instalacja urządzeń elektrycznych
i generatorów prądu, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, instalacja,
naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja
i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach,
instalacja kabli do dostępu do Internetu, instalacja okablowania
w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja sprzętu
i wyposażenia do konferencji elektronicznych, instalacja urządzeń
do otwierania i zamykania drzwi, renowacja, naprawa i konserwacja
przewodów instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji
do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych
pomieszczeń [clean room], 42 usługi doradztwa i opracowywania
projektów technicznych, usługi nadzoru i wydawania opinii dotyczących systemów klimatyzacji wentylacji i ogrzewnictwa, projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, projektowanie
systemów oświetleniowych, projektowanie systemów elektrycznych, sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, nadzór
i inspekcja techniczna, projektowanie budowlane, kontrola kosztów
budowy, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, planowanie budowy nieruchomości.

(111) 336045
(220) 2020 03 11
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) MEBLOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Działdowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLE +
(540)

(210) 511246

(591) szary, czerwony, biały
(531) 24.17.05, 24.13.09, 24.13.23, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego związane
ze sprzedażą mebli i akcesoriów meblowych, usługi internetowej
sprzedaży detalicznej i hurtowej mebli i akcesoriów meblowych, prowadzenie salonów sprzedaży mebli i akcesoriów, usługi sklepów detalicznych w branży meblowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli
i akcesoriów meblowych, prowadzenie agencji importowo-eksportowych dla osób trzecich w zakresie mebli i akcesoriów meblowych,
reklama, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam.
(111) 336046
(220) 2020 03 09
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 27
(732) 70mai Co.,Ltd., Szanghaj (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 70mai
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01

(210) 511249
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(510), (511) 9 zegarki inteligentne, smartfony w kształcie zegarka,
smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na nadgarstku, ładowarki USB, ładowarki bezprzewodowe, 14
zegarki, zegarki sportowe.

(111) 336047
(220) 2020 03 09
(210) 511257
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 27
(732) TOPOROWICZ JOLANTA EUPHONIA INSTYTUT ROZWOJU
OSOBISTEGO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAUFAĆ SOBIE
(540)

(591) niebieski, ciemnoszary
(531) 26.04.22, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania, edukacji i oświaty, informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, redagowanie tekstów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów,
konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, opracowywanie rozpraw naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych.
(111) 336048
(220) 2020 03 09
(210) 511261
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 20
(732) GLOBAL COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HS PROFESSIONAL HAIRSTYLE COLOR
(540)

(531) 26.04.10, 26.01.17, 27.05.01
(510), (511) 3 farby do włosów, szampony, lakiery do włosów, preparaty do kręcenia włosów, płyny do pielęgnacji włosów, woda utleniona do celów kosmetycznych.
(111) 336049
(220) 2020 03 09
(210) 511262
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 20
(732) GLOBAL COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HS PROFESSIONAL HAIRSTYLECOLOR
(540)

(591) czarny, biały
(531) 26.01.17, 27.05.01
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(510), (511) 3 farby do włosów, szampony, lakiery do włosów, preparaty do kręcenia włosów, płyny do pielęgnacji włosów, woda utleniona do celów kosmetycznych.

(111) 336050
(220) 2020 03 10
(210) 511269
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 20
(732) SHOUT ABOUT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHOUTABOUT WARSAW
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, agencje reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.
(111) 336051
(220) 2020 03 11
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) MIASTO ŁÓDŹ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MŁODZI w ŁODZI
(540)

(210) 511271

(591) czarny, żółty, niebieski, różowy
(531) 01.15.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04, 29.01.08
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe online, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, usługi public relations, usługi
reklamowe, promocyjne i public relations, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek].
(111) 336052
(220) 2020 03 10
(210) 511272
(151) 2020 10 10
(441) 2020 05 04
(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) konstruktor
(540)

(591) ciemnoszary, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 6 żyłki do wiązania metalowe, pręty, druty, wyroby z prętów i drutów, kable, metalowe, metalowe elementy ogrodzeniowe
zabezpieczające dla ogrodnictwa, sadownictwa, stalowe profile,
naciągi, klamry [zaciski] metalowe, druty i łańcuchy z metalu, druty na liny, druty naciągowe z metalu, metalowe przewody drutowe
do wiązania przedmiotów, druty zabezpieczające do roślin, 20 podpórki niemetalowe do roślin lub drzew, tyczki bambusowe, 22 sznurki do wiązania niemetalowe, żyłki do wiązania niemetalowe, niemetalowe taśmy lub złącza mocujące.
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(111) 336053
(220) 2020 03 11
(210) 511273
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) MIASTO ŁÓDŹ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Młodzi w Łodzi
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe online, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, usługi public relations, usługi
reklamowe, promocyjne i public relations, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek].
(111) 336054
(220) 2020 03 10
(210) 511275
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732) ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORGANIQUE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 aromaty do perfum, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty perfum, kremy
do aromaterapii, kremy perfumowane, naturalne środki perfumeryjne,
olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, olejek różany do celów
kosmetycznych, olejki naturalne do perfum, produkty perfumeryjne,
olejki esencjonalne, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała,
perfumowane wody toaletowe, perfumy, perfumy w płynie, perfumy
w postaci stałej, pojemniki z substancjami zapachowymi, preparaty
perfumeryjne, spraye do ciała, substancje aromatyczne do zapachów,
waniliowe środki perfumeryjne, woda kolońska, woda lawendowa,
woda perfumowana, woda toaletowa, wody kolońskie, zapachowe
płyny i kremy do pielęgnacji ciała, zapachy, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, gąbki nasączone
środkami toaletowymi, henna do celów kosmetycznych, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki koloryzujące na skórę, kosmetyki upiększające,
kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w postaci kremów, kremy BB, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, maseczki do twarzy i ciała, masła
do twarzy, masła do twarzy i ciała, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne, mydła i żele, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nielecznicze
olejki pod prysznic, oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do twarzy i ciała, olejki do masażu ciała, peeling do stóp, pianka pod prysznic
i do kąpieli, płyny do włosów i ciała, preparaty czyszczące do użytku
osobistego, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli
i prysznicowe, preparaty pod prysznic, produkty do mycia rąk, serum
do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, środki do pielęgnacji
włosów, woda micelarna, żele do ciała, żele do rąk, 35 usługi handlu
detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 41 instruktaż
w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody,
organizacja i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, prowadzenie
kursów, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenie w zakresie
zdrowia i wellness, usługi edukacyjne i szkoleniowe.
(111) 336055
(151) 2020 10 10

(220) 2020 03 10
(441) 2020 05 04

(210) 511277
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(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) constructor
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 6 żyłki do wiązania metalowe, pręty, druty, wyroby z prętów i drutów, kable, metalowe, metalowe elementy ogrodzeniowe
zabezpieczające dla ogrodnictwa, sadownictwa, stalowe profile,
naciągi, klamry [zaciski] metalowe, druty i łańcuchy z metalu, druty na liny, druty naciągowe z metalu, metalowe przewody drutowe
do wiązania przedmiotów, druty zabezpieczające do roślin, 20 podpórki niemetalowe do roślin lub drzew, tyczki bambusowe, 22 sznurki do wiązania niemetalowe, żyłki do wiązania niemetalowe, niemetalowe taśmy lub złącza mocujące.
(111) 336056
(220) 2020 03 10
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) ROSIŃSKA ANNA LIBERTAGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIBERTAGO
(540)

(210) 511279

(591) czarny, czerwony, jasnoczerwony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], etykiety z papieru
lub kartonu, gazety, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, komiksy, książki, materiały do rysowania, materiały drukowane, papier,
periodyki [czasopisma], reprodukcje graficzne, rysunki, ulotki, 41
dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki.
(111) 336057
(220) 2020 03 10
(210) 511285
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RESQL
(510), (511) 9 aplikacje mobilne i oprogramowanie komputerowe
służące do monitorowania środowiska szkolnego i zapobiegania zachowaniom ryzykownym, w tym przemocy rówieśniczej, 41 usługi
edukacyjne, usługi szkoleniowe, organizowanie wystaw, sympozjów,
konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń, usługi trenerskie, 44
badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje
psychologiczne, opieka psychologiczna, terapia psychologiczna dla
dzieci i młodzieży, usługi w zakresie oceny psychologicznej, badanie
przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, psychoterapia,
usługi psychoterapeutyczne, usługi terapeutyczne, opieka medyczna, opieka zdrowotna, pomoc medyczna.
(111) 336058
(220) 2020 03 10
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 20
(732) ROSIŃSKA ANNA LIBERTAGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIALOG

(210) 511286
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(540)

(591) czarny, niebieski, czerwony
(531) 01.01.04, 26.03.01, 27.05.01, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], etykiety z papieru lub
kartonu, gazety, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, komiksy,
książki, materiały do rysowania, materiały drukowane, papier, periodyki [czasopisma], reprodukcje graficzne, rysunki, ulotki, 41 dystrybucja
filmów, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki.
(111) 336059
(220) 2020 03 10
(210) 511295
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 27
(732) POLAŃSKI BOGUSŁAW, PLUTA DANUTA, WARESIAK
ANNA IGNACY POLAŃSKI FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWA SPÓŁKA CYWILNA, Zubrzyca Górna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strefa 701 IGNACY POLAŃSKI
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy
(531) 01.01.05, 01.01.10, 06.01.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 30 mąka do celów spożywczych, żywność na bazie mąki
spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze: babeczki,
bagietki, bułeczki słodkie, bułki, chałki, chipsy, chleb, chleb bezdrożdżowy, drożdżówki, kajzerki, pączki, precle, rogale, spody do pizzy,
suchary, wyroby ciastkarskie i cukiernicze: babki, bezy, biszkopty,
ciasta, ciastka, kruche ciasteczka, ciasto na ciastka, gofry, herbatniki,
keksy, krajanki, krakersy, kremówki, makowce, piernik, pierniczki, paluszki waflowe, rogaliki, rożki, rurki, serniki, torciki, torty, wafle suche
i przekładane, waflowe paluszki i rurki nadziewane, waflowe torty
i torciki, wyroby cukiernicze na bazie migdałów i orzechów arachidowych, słodycze: cukierki, czekolada, galaretki owocowe, makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, słodycze do ssania,
słodycze owocowe, lody spożywcze, desery lodowe, sorbety lodowe,
rolady i torty lodowe, cukier, kakao, wyroby z kakao, kawa, kawowe
aromaty, miód, aromaty do żywności: aromaty owocowe naturalne,
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub
hurtowniach, na targowiskach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: żywność na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze,
ciastkarskie, cukiernicze i słodycze, lody, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych, promocyjnych
i reklamowych, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach,
domach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiar-
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niach, karczmach, restauracjach, stołówkach, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz ich dostawa-katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich
polegająca na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie sali
na posiedzenia wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.

(111) 336060
(220) 2020 03 11
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) SOŁTYSIAK URSZULA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRI+EKO+PLAN
(540)

(210) 511317

(531) 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 41 przekazywanie know-how, szkolenia.
(111) 336061
(220) 2020 03 11
(210) 511324
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TURBOTŁUMACZENIA
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, 41 tłumaczenia,
tłumaczenia językowe, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń,
w tym tłumaczenia online, symultaniczne, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania i usług służących do tłumaczeń.
(111) 336062
(220) 2020 03 11
(210) 511327
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dogadamycie
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, 41 tłumaczenia,
tłumaczenia językowe, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń,
w tym tłumaczenia online, symultaniczne, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania i usług służących do tłumaczeń.
(111) 336063
(220) 2020 03 11
(210) 511330
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dogadamycie
(540)

(591) czerwony, różowy, jasnoniebieski, niebieski, granatowy, żółty
(531) 07.03.11, 26.02.01, 26.13.01, 24.17.02, 24.17.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, 41 tłumaczenia,
tłumaczenia językowe, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń,
w tym tłumaczenia online, symultaniczne, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania i usług służących do tłumaczeń .
(111) 336064
(220) 2020 03 11
(210) 511334
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) NIOSKA PROLIV
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż, 35 sprzedaż
zbóż.
(111) 336065
(220) 2020 03 11
(210) 511336
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OTIFAN
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 336066
(220) 2020 03 11
(210) 511338
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FARMAWIT
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż, 35 sprzedaż
zbóż.
(111) 336067
(220) 2020 03 11
(210) 511343
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) MERAMONT SPÓŁKA AKCYJNA, Września (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERAMONT
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone będące półproduktami, 40 cięcie metalu.
(111) 336068
(220) 2020 03 11
(210) 511346
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) PROJECT ZERO WASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) żółty, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.03.06, 29.01.12
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(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, reklama i usługi reklamowe, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej franchisingu, usługi reklamowe ukierunkowane
na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 41 świadczenie usług
edukacyjnych związanych z ekologią, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, 45 udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie
z praw własności przemysłowej i praw autorskich.

(111) 336069
(220) 2020 03 11
(210) 511350
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) PROJECT ZERO WASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJECT ZERO WASTE
(540)

(591) czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 26.01.03, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, reklama i usługi reklamowe, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej franchisingu, usługi reklamowe ukierunkowane
na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 41 świadczenie usług
edukacyjnych związanych z ekologią, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, 45 udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie
z praw własności przemysłowej i praw autorskich.
(111) 336070
(220) 2020 03 11
(210) 511353
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DC
(540)

(591) granatowy, czerwony, różowy, niebieski, jasnoniebieski, żółty
(531) 07.03.11, 26.13.01, 26.02.01, 24.17.02, 24.17.08, 27.05.19,
27.05.23, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, 41 tłumaczenia,
tłumaczenia językowe, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń,
w tym tłumaczenia online, symultaniczne, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania i usług służących do tłumaczeń.
(111) 336071
(220) 2020 03 11
(210) 511356
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
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(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.15.15, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, reklama online z a pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, 41 tłumaczenia,
tłumaczenia językowe, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń,
w tym tłumaczenia online, symultaniczne, automatyzacja tłumaczeń, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania i usług do automatyzacji tłumaczeń.
(111) 336072
(220) 2020 03 11
(210) 511357
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NIOSKA PROLONG
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż, 35 sprzedaż
zbóż.
(111) 336073
(220) 2020 03 11
(210) 511358
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BYDŁO GOLWIT
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż, 35 sprzedaż
zbóż.
(111) 336074
(220) 2020 03 11
(210) 511360
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) ART-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Art-Pol.pl
(540)

(591) czerwony, ciemnoniebieski
(531) 01.05.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów dekoracji wnętrz, mebli oraz upominków.
(111) 336075
(220) 2020 03 11
(210) 511361
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROLEN dbamy o zwierzęta
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
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(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż, 35 sprzedaż
zbóż.

(111) 336076
(220) 2020 03 11
(210) 511362
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CEN T.I.C. SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CEN TIC
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem
farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów,
środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, środki
do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, 2 bejce do drewna, emalie, farby,
farby podkładowe, farby wodne klejowe lub kazeinowe, rozcieńczalniki do farb, lakier asfaltowy, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, minia, farby ognioodporne, oleje przeciwrdzewne, pigmenty, powłoki
zabezpieczające podwozia pojazdów, powłoki do krycia dachów,
preparaty zabezpieczające przed rdzą, spoiwa do farb, środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, 3 antypoślizgowe płyny do podłóg,
antypoślizgowe woski do podłóg, preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia rur odpływowych, mydła, mydła dezynfekujące,
preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów, preparaty
do mycia, materiały ścierne, papier ścierny, płótno ścierne, preparaty
kosmetyczne do samochodów, wosk do parkietów, pasty do podłogi
i mebli, preparaty do polerowania, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, 11 bidety, bojlery, grzejniki do centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, dmuchawy jako części instalacji do nawiewu, świecące numery do domów,
dozowniki środków odkażających w toaletach, grzejniki elektryczne, lampy elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji, zapalniczki
do gazu, instalacje wodociągowe, kabiny natryskowe, miski klozetowe, urządzenia klimatyzacyjne, krany lampiony, lampki elektryczne
na choinki, latarki, prysznice, żarówki oświetleniowe, pisuary, płuczki
ustępowe, płyty grzejne, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach,
światła do samochodów, suszarki łazienkowe do rąk montowane
przy umywalkach, umywalki, wanny łazienkowe, wentylatory, wyciągi wentylacyjne, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zawory termostatyczne jako części instalacji ogrzewczych,
zlewozmywaki, 19 beton, betonowe elementy budowlane, boazerie,
drewno budowlane, szkło budowlane, kamień budowlany, cement,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, deski, niemetalowe konstrukcje dachowe, rury drenażowe niemetalowe, drzwi niemetalowe,
futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
gips, kształtowniki niemetalowe, listwy niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe. ramy okienne niemetalowe,
okna niemetalowe, papa, parkiety, płytki podłogowe niemetalowe,
deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, rury spustowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, rynny niemetalowe,
schody niemetalowe, tynk, zaprawy budowlane, żwir .
(111) 336077
(220) 2020 03 11
(210) 511363
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BYDŁO OPTI
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż, 35 sprzedaż
zbóż.
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(111) 336078
(220) 2020 03 11
(210) 511366
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOLPASZ
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż, 35 sprzedaż
zbóż.
(111) 336079
(220) 2020 03 11
(210) 511378
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CITYGO
(510), (511) 33 whisky.
(111) 336080
(220) 2019 11 04
(210) 511385
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 25
(732) MIERZEJEWSCY KAZIMIERZ MIERZEJEWSKI AGNIESZKA
MIERZEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S! PUB STUDENT
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 336081
(220) 2020 03 12
(210) 511389
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 20
(732) DESTYLERNIA KAMIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień (PL)
(540) (znak słowny)
(540) V-ONE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.
(111) 336082
(220) 2020 03 12
(210) 511390
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 27
(732) DESTYLERNIA KAMIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V One V-ONE
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.
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(111) 336083
(220) 2020 03 12
(210) 511391
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 27
(732) WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM
ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRA DAY POLAND Breast Reconstruction Awareness
(540)

(591) różowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, szary
(531) 09.01.10, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 publikacja broszur, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacje multimedialne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie fotografii,
publikowanie plakatów, publikacja kalendarzy, publikowanie tekstów,
publikowanie tekstów medycznych, publikowanie ulotek, wydawanie
publikacji medycznych, fotoreportaże, organizacja i prezentacja widowisk, organizowanie gal, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, produkcja widowisk, rozrywka w formie pokazów
mody, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie
konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie wykładów, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, fotografia, montaż
filmów, montaż [obróbka] taśm wideo, prezentacja nagrań wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów
w celach edukacyjnych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja
nagrań wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizowanie pokazów na żywo, organizowanie występów na żywo, prezentacja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień na żywo, produkcja widowisk na żywo, organizacja
szkoleń, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie warsztatów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie seminariów z dziedziny onkologii,
szkolenia w dziedzinie medycyny, 44 badania przesiewowe [skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi medyczne,
udzielanie informacji zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi opieki zdrowotnej, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania przesiewowe, informacja
medyczna, konsultacje medyczne, medyczne badania osób, pomoc
medyczna, poradnictwo medyczne, poradnictwo w zakresie zdrowia
publicznego, przeprowadzanie badań medycznych, świadczenie usług
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie
usług medycznych, szpitale, świadczenie pomocy medycznej, udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji
medycznej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi,
usługi badań mammograficznych, usługi badań przesiewowych w celu
wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi
doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi lekarskie, usługi
medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne w zakresie oceny
stanu zdrowia, usługi świadczone przez szpitale, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, doradztwo
dotyczące urody, pielęgnacja urody.
(111) 336084
(220) 2020 03 12
(210) 511394
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 27
(732) DESTYLERNIA KAMIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(510), (511) 10 aparatura medyczna do wykonywania zabiegów hipertermii, polegających na ogrzewaniu wybranych tkanek lub całego organizmu, ludzkiego lub zwierzęcia, celem osiągnięcia efektów
terapeutycznych w leczeniu chorób onkologicznych oraz poza-onkologicznych.

(540) Kamień DESTYLERNIA 1882 since
(540)

(531) 05.07.02, 26.05.18, 26.05.16, 26.11.03, 26.11.08, 26.05.17,
27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka, 35
usługi handlu detalicznego lub hurtowego w związku z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa) oraz wódką.
(111) 336085
(220) 2020 03 12
(210) 511396
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 20
(732) NEWMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Newmax
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czcionki drukarskie,
etykiety z papieru lub kartonu, kalendarze, karton, koperty [artykuły
piśmienne], materiały do pisania, materiały drukowane, ołówki, papier,
pióra i długopisy [artykuły biurowe], papier do pisania [listowy], podkładki na biurko, pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe,
skoroszyty, spinacze do papieru, segregatory na luźne kartki, torby
papierowe, ulotki, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bokserki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę,
cholewki do obuwia, czapki jako nakrycia głowy, daszki do czapek,
daszki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], długie luźne stroje, kąpielówki, kombinezony [odzież], koszulki z krótkim rękawem, kurtki
[odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, majtki,
nakrycia głowy, obuwie, odzież, podeszwy butów, rękawiczki, sandały, swetry, szale, 28 deskorolki, artykuły gimnastyczne, chusty do jogi,
deski do pływania, dyski sportowe, nagolenniki [artykuły sportowe],
nakolanniki [artykuły sportowe], ochraniacze [części strojów sportowych], piłki do gier i zabaw, rękawice do gier, worki treningowe, 36
agencje nieruchomości, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], transakcje finansowe,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie odzieży, konsultacje
budowlane, nadzór budowlany, prasowanie odzieży, wynajem sprzętu
budowlanego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 39 dostarczanie paczek, dostawa towarów, informacja o transporcie, pakowanie towarów, przewożenie, składowanie towarów, spedycja, transport,
wynajmowanie magazynów.
(111) 336086
(220) 2020 03 12
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 27
(732) HT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HT SYSTEMS
(540)

Nr 9/2021

(210) 511401

(591) ciemnoczerwony, brązowy, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 02.09.01, 05.03.20, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13

(111) 336087
(220) 2020 03 12
(210) 511407
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM
ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRA DAY
(510), (511) 41 publikacja broszur, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacje
multimedialne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie
fotografii, publikowanie plakatów, publikacja kalendarzy, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie
ulotek, wydawanie publikacji medycznych, fotoreportaże, organizacja i prezentacja widowisk, organizowanie gal, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja widowisk,
rozrywka w formie pokazów mody, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie
nauk medycznych, organizowanie wykładów, edycja nagrań wideo,
edycja zdjęć, fotografia, montaż filmów, montaż [obróbka] taśm
wideo, prezentacja nagrań wideo, produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań wideo, realizacja
nagrań audiowizualnych, organizacja i prezentacja przedstawień
na żywo, organizowanie pokazów na żywo, organizowanie występów na żywo, prezentacja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień na żywo, produkcja widowisk na żywo, organizacja szkoleń,
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie warsztatów,
prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie seminariów z dziedziny onkologii, Szkolenia w dziedzinie medycyny, 44 badania przesiewowe
[skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi medyczne, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi opieki zdrowotnej, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia,
badania przesiewowe, informacja medyczna, konsultacje medyczne,
medyczne badania osób, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, przeprowadzanie
badań medycznych, świadczenie usług badań przesiewowych w celu
wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych, szpitale,
świadczenie pomocy medycznej, udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, udostępnianie informacji medycznych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji medycznej,
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, usługi
badań mammograficznych, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług
medycznych, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych,
usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi lekarskie, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi świadczone przez szpitale, usługi
w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, doradztwo dotyczące urody, pielęgnacja urody.
(111) 336088
(220) 2020 03 12
(210) 511414
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 27
(732) WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM
ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRA DAY ŁÓDŹ Breast Reconstruction Awareness

Nr 9/2021
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(540)

(591) różowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, szary
(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 publikacja broszur, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacje multimedialne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie fotografii, publikowanie plakatów, publikacja kalendarzy,
publikowanie tekstów, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie ulotek, wydawanie publikacji medycznych, fotoreportaże, organizacja i prezentacja widowisk, organizowanie gal,
organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja widowisk, rozrywka w formie pokazów mody, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych,
organizowanie wykładów, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, fotografia, montaż filmów, montaż [obróbka] taśm wideo, prezentacja nagrań wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych
i wideo, produkcja filmów celach edukacyjnych, produkcja nagrań
audiowizualnych, produkcja nagrań wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo,
organizowanie pokazów na żywo, organizowanie występów
na żywo, prezentacja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień na żywo, produkcja widowisk na żywo, organizacja szkoleń,
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie warsztatów,
prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających
dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie seminariów z dziedziny onkologii, szkolenia w dziedzinie medycyny, 44 badania
przesiewowe [skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla
zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo
dotyczące ochrony zdrowia, ochrona zdrowia, opieka medyczna
i zdrowotna, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi medyczne, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi opieki zdrowotnej, badania medyczne, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, badania przesiewowe,
informacja medyczna, konsultacje medyczne, medyczne badania
osób, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, poradnictwo
w zakresie zdrowia publicznego, przeprowadzanie badań medycznych, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych, szpitale,
świadczenie pomocy medycznej, udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, udostępnianie informacji medycznych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji medycznej,
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, usługi
badań mammograficznych, usługi badań przesiewowych w celu
wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu
wykrycia raka piersi, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi lekarskie, usługi medyczne w dziedzinie onkologii,
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi świadczone przez szpitale, usługi w zakresie leczenia medycznego,
usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, doradztwo dotyczące
urody, pielęgnacja urody.
(111) 336089
(220) 2020 03 12
(210) 511415
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 27
(732) WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM
ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRA DAY POLSKA Breast Reconstruction Awareness
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(540)

(591) różowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, szary
(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 publikacja broszur, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacje multimedialne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie fotografii, publikowanie plakatów, publikacja kalendarzy,
publikowanie tekstów, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie ulotek, wydawanie publikacji medycznych, fotoreportaże, organizacja i prezentacja widowisk, organizowanie gal,
organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja widowisk, rozrywka w formie pokazów mody, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych,
organizowanie wykładów, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, fotografia, montaż filmów, montaż [obróbka] taśm wideo, prezentacja nagrań wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych
i wideo, produkcja filmów celach edukacyjnych, produkcja nagrań
audiowizualnych, produkcja nagrań wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo,
organizowanie pokazów na żywo, organizowanie występów
na żywo, prezentacja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień na żywo, produkcja widowisk na żywo, organizacja szkoleń,
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie warsztatów,
prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających
dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie seminariów z dziedziny onkologii, szkolenia w dziedzinie medycyny, 44 badania
przesiewowe [skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla
zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo
dotyczące ochrony zdrowia, ochrona zdrowia, opieka medyczna
i zdrowotna, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi medyczne, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi opieki zdrowotnej, badania medyczne, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, badania przesiewowe,
informacja medyczna, konsultacje medyczne, medyczne badania
osób, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, poradnictwo
w zakresie zdrowia publicznego, przeprowadzanie badań medycznych, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych, szpitale,
świadczenie pomocy medycznej, udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, udostępnianie informacji medycznych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji medycznej,
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, usługi
badań mammograficznych, usługi badań przesiewowych w celu
wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu
wykrycia raka piersi, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi lekarskie, usługi medyczne w dziedzinie onkologii,
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi świadczone przez szpitale, usługi w zakresie leczenia medycznego,
usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, doradztwo dotyczące
urody, pielęgnacja urody.
(111) 336090
(220) 2020 03 12
(210) 511417
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAGRE AIR & TEMPERATURE SYSTEMS
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(540)

(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 centralne instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], domowe instalacje klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczenia powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), instalacje ogrzewania podłogowego, instalacje wentylacyjne, instalacje do wentylacji, elektryczne instalacje grzewcze,
37 instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów
przemysłowych], naprawa urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub
konserwacja urządzeń do klimatyzacji, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, regularne serwisowanie
urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń
do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń wentylacyjnych,
modernizacja instalacji do wentylacji budynków, instalacja sprzętu
do automatyki budynkowej, usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu automatyki budynkowej, 42 projektowanie i planowanie
techniczne instalacji do ogrzewania, projektowanie instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, doradztwo techniczne, projektowanie
techniczne i doradztwo.
(111) 336091
(220) 2020 03 12
(210) 511436
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 20
(732) ALUPOL PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PPB
(510), (511) 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, folie wielowarstwowe z tworzyw sztucznych do pakowania.
(111) 336092
(220) 2020 03 09
(210) 511438
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 27
(732) STANISZEWSKI WALDEMAR OMEGA, Izabelin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the King JAKOŚĆ PREMIUM
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.11.01, 26.04.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, 29 orzechy prażone, spożywczy olej
kokosowy, suszone owoce, rodzynki, kandyzowane owoce, nasiona
jadalne, nasiona przetworzone, tahini [pasta z ziarna sezamowego],
orzechy jadalne, orzechy przetworzone, orzechy suszone, 30 cukier,
brązowy cukier, kasza gryczana, kasza bulgur, kasza manna, kasza perłowa, kuskus [kasza], mąka, płatki owsiane, przetworzone ziarna zbóż
do pokarmów spożywanych przez ludzi, przetworzone ziarna, suszone
ziarna pełnego zboża, konserwowane ziarna pełnego zboża, przetworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności i napojów,
czekolada, słodziki naturalne, kakao, herbata, przyprawy spożywcze,
przyprawy jadalne, suszone zioła do celów kulinarnych, zioła do celów spożywczych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: suplementy
diety, witaminy i preparaty witaminowe, orzechy prażone, spożywczy
olej kokosowy, suszone owoce, rodzynki, kandyzowane owoce, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, tahini [pasta z ziarna sezamowego],
orzechy jadalne, orzechy przetworzone, orzechy suszone, cukier, brązowy cukier, kasza gryczana, kasza bulgur, kasza manna, kasza perłowa, kuskus [kasza], mąka, płatki owsiane, przetworzone ziarna zbóż
do pokarmów spożywanych przez ludzi, przetworzone ziarna, suszone
ziarna pełnego zboża, konserwowane ziarna pełnego zboża, przetworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności i napojów,
czekolada, słodziki naturalne, kakao, herbata, przyprawy spożywcze,
przyprawy jadalne, suszone zioła do celów kulinarnych, zioła do celów spożywczych, miód, soki, oleje i tłuszcze jadalne, nasiona jadalne,
nieprzetworzone ziarna do jedzenia, kawa, kosmetyki naturalne, zioła
lecznicze, środki do higieny jamy ustnej, książki.
(111) 336094
(220) 2020 03 13
(210) 511460
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 27
(732) ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERGO Spółka z o.o.
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.03, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, 4 węgiel, drewno opałowe, 19 materiały budowlane niemetalowe.
(111) 336095
(220) 2020 03 13
(210) 511461
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) MAŁKOWICZ RAFAŁ DECODESIGN, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) decodesign
(540)

(591) biały, złoty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier higieniczny, ręczniki papierowe.
(111) 336093
(220) 2020 03 13
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732) PIETRASZEK TOMASZ, Rabka-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAT.pl
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(210) 511455

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 rolety okienne [wewnętrzne], rolety wewnętrzne
okienne papierowe, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety
okienne, rolety papierowe, rolety wewnętrzne, rolety zaciemniające
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[wewnętrzne], rolety materiałowe wewnętrzne, karnisze, niemetalowe karnisze, metalowe karnisze, akcesoria do rolet, niemetalowe, żaluzje wewnętrzne, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie
[wewnętrzne], żaluzje wewnętrzne listwowe, żaluzje z lamelami [wewnętrzne], wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, plisy
okienne, akcesoria do karniszy, w szczególności żabki do karniszy,
wsporniki do podtrzymywania karniszy do zasłon, wsporniki do mocowania karniszy do zasłon, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak:
rolety okienne [wewnętrzne], rolety wewnętrzne okienne papierowe,
rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety okienne, rolety papierowe, rolety wewnętrzne, rolety zaciemniające [wewnętrzne], rolety
materiałowe wewnętrzne, karnisze, niemetalowe karnisze, metalowe
karnisze, akcesoria do rolet, niemetalowe, żaluzje wewnętrzne, żaluzje
pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie [wewnętrzne], żaluzje wewnętrzne listwowe, żaluzje z lamelami [wewnętrzne], wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, plisy okienne, akcesoria do karniszy w szczególności żabki do karniszy, wsporniki do podtrzymywania
karniszy do zasłon. wsporniki do mocowania karniszy do zasłon.

(111) 336096
(220) 2020 03 13
(210) 511462
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) MOKRZYCKI KAMIL, Warszawa (PL);
ŻACZEK-BIDERMAN ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sound’n’Grace
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, radiowe programy rozrywkowe,
telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi orkiestry, usługi rozrywkowe.	
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 336097
(220) 2020 03 13
(210) 511463
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEPTOSKIN
(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 celów
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne
do celów medycznych, środki i preparaty do dezynfekcji.
(111) 336098
(220) 2020 03 13
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 20
(732) GĘBICZ ARKADIUSZ, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Criorectum Protect
(510), (511) 5 czopki.

(210) 511466

(111) 336099
(220) 2020 03 16
(210) 511475
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 01
(732) KOMÓR MARCIN, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARCYŚ
(510), (511) 16 materiały drukowane zawierające instrukcje, regulaminy i zasady dotyczące gier sportowych w tym gier w piłkę, 41
nauczanie gry w piłkę nożną, usługi edukacyjne i instruktażowe
w zakresie sportu w tym gier w piłkę, usługi wyrównywania szans
[handicap] podczas imprez sportowych.
(111) 336100
(220) 2020 03 20
(210) 511703
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARMO D’ORO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo-
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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) 336101
(220) 2020 03 20
(210) 511709
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TENDER STONE
(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
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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) 336102
(220) 2020 03 20
(210) 511710
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PATINA PLATE
(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) 336103
(220) 2020 03 20
(210) 511713
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FUD-Connect
(510), (511) 38 zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie
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dostępu do portali w Internecie, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach.

(111) 336104
(220) 2020 03 20
(210) 511714
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FUD-Recorder
(510), (511) 9 urządzenia do monitorowania, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, rejestratory zdarzeń, rejestratory elektryczne,
rejestratory danych, elektroniczne rejestratory wyników, elektryczne rejestratory wyników, czarne skrzynki [rejestratory danych], elektroniczne
rejestratory temperatury, inne niż do celów medycznych.
(111) 336105
(220) 2020 03 20
(210) 511715
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) System FUD-Inspection
(510), (511) 38 zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie
dostępu do portali w Internecie, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach.
(111) 336106
(220) 2020 03 20
(210) 511716
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FUD-Portal
(510), (511) 38 zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie
dostępu do portali w Internecie, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach.
(111) 336107
(220) 2020 03 20
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 11
(732) LOCKBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOCK BOX SELF STORAGE
(540)

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

(210) 511720

Nr 9/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku, wynajem budynków, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni
biurowej, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem
biur do coworkingu, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, wynajem lokali na cele biurowe, 39 wynajem magazynów.,
wynajem segmentów magazynowych, wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-storage], wynajem miejsc magazynowych, wynajem przestrzeni
magazynowej, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, wynajmowanie miejsc do magazynowania.

(111) 336108
(220) 2020 03 20
(210) 511721
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBASADOR Bezpiecznej Jazdy Arval
(540)

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 09.03.17
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do samochodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, pasy bezpieczeństwa do użytku w pojazdach, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa przystosowane do użytku
w pojazdach, pasy bezpieczeństwa do siedzeń do samochodów
osobowych, szelki [pasy] bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach,
16 plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, ulotki reklamowe, 35
doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi rachunkowo-księgowe, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej samochodów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw i produktów
pochodnych, 36 usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
usługi finansowe, fundusze emerytalne, leasing finansowy, pośrednictwo i doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ubezpieczenia, usługi podatkowe, 37 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 39 udzielanie informacji
dotyczących warunków drogowych i ruchu drogowego, udzielanie
informacji na temat dróg i ruchu drogowego, usługi informacyjne
związane z ruchem drogowym, 41 administrowanie [organizacja] konkursami, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja
w zakresie bezpieczeństwa drogowego, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, nauka jazdy w zakresie
bezpieczeństwa na drodze, organizowanie gier, organizowanie
konferencji i wystaw, organizowanie konkursów za pośrednictwem
Internetu, prowadzenie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, prowadzenie konkursów w Internecie, szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa jazdy samochodem, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze, usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, usługi
rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozrywkowe związane
z konkursami, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, zapewnianie edukacji, zapewnianie kursów edukacyjnych, 42
badania w zakresie bezpieczeństwa, hosting edukacyjnych treści
multimedialnych, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.
(111) 336109
(220) 2020 03 20
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 11
(732) MALVOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALVOLIA

(210) 511723
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 feromony, środki ułatwiające zbliżenie seksualne, żele
do stymulacji seksualnej, preparaty do ułatwiania stosunków seksualnych, 10 urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla
dorosłych, urządzenia związane z aktywnością seksualną, akcesoria
wspomagające współżycie seksualne, przyrządy związane z aktywnością seksualną, artykuły związane z aktywnością seksualną, gadżety erotyczne, zabawki erotyczne, wibratory jako akcesoria erotyczne
dla dorosłych, kulki dopochwowe, będące akcesoriami erotycznymi
dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, 18
paski skórzane (inne niż odzież), sznury skórzane, skórzane smycze,
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami seksualnymi,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych.
(111) 336110
(220) 2020 03 20
(210) 511724
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 25
(732) ENWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świebodzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enwar
(540)

(591) ciemnoszary, jasnozielony
(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe, konstrukcje stalowe (budownictwo), drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami,
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, statuetki
i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 35 handel (zarządzanie w zakresie zamówień co do wyrobów metalowych), 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne
platform roboczych i budowlanych, czyszczenie budynków, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC.
(111) 336111
(220) 2020 03 20
(210) 511725
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 25
(732) FISKALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiskalia
(540)

(591) ciemnozielony, ciemnoszary
(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej.
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(111) 336112
(220) 2020 03 20
(210) 511732
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 25
(732) PETRO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Green Cat
(540)

(591) zielony, szary, żółty, czarny
(531) 03.01.06, 03.01.24, 03.01.28, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 31 piasek, żwirek dla zwierząt, aromatyzowany żwirek dla
zwierząt, ściółka dla zwierząt, aromatyzowana ściółka dla zwierząt,
pokarm dla zwierząt domowych, 35 sprzedaż karmy dla zwierząt domowych, sprzedaż piasku, żwirku dla zwierząt domowych, sprzedaż
ściółki dla zwierząt, sprzedaż aromatyzowanej ściółki i aromatyzowanego żwirku dla zwierząt, sprzedaż pokarmu dla zwierząt domowych.
(111) 336113
(220) 2020 03 20
(210) 511733
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 25
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ketusar
(510), (511) 5 środki odkażające.
(111) 336114
(220) 2020 03 23
(210) 511748
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 25
(732) FETTER-JĘDRZEJCZYK KATARZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pora na seniora
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 16.01.05
(510), (511) 16 druki, materiały drukowane, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, książki,
biuletyny, gazety i czasopisma, ulotki i manuale, fotosy, plakaty i postery, kalendarze, 35 usługi w zakresie administrowania działalności,
usługi marketingowe, usługi reklamy usług prowadzonej działalności, w tym reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej i w mediach, organizacja kampanii reklamowych i promocyjnych, w tym
w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i gadżetów reklamowych zawierających logo
organizatora akcji, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe
ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość
społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw związanych z seniorami,
usługi sprzedaży artykułów ceramicznych, artykułów odzieżowych
i galanterii tekstylnej, gadżetów reklamowych, w szczególności
kubków, plakatów, odzieży, 36 pozyskiwanie środków finansowych
na działalność statutową fundacji zajmujących się osobami starszy-
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mi, pozyskiwanie kapitału finansowego, pozyskiwanie funduszy
na projekty aktywizacji osób starszych, pozyskiwanie finansowania
dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne,
gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez
rozrywkowych, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, organizowanie wydarzeń mających
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 41 publikacja tekstów, publikacja książek, biuletynów, gazet i czasopism, informacje
dotyczące rekreacji, udostępnianie elektronicznych publikacji online (nie do pobierania), publikacja książek elektronicznych, gazet,
czasopism i biuletynów online, propagowanie informacji na temat
aktywizacji seniorów oraz wykorzystania potencjału osób starszych,
dostarczanie informacji na temat solidarności i współpracy między
generacjami, poszanowaniu osób starszych, wspierania ich zaangażowania społecznego, dostarczanie informacji dotyczących poprawy jakości życia, stanu zdrowia, aktywnej realizacji pasji. w ramach
aktywności zawodowej czy społecznej, organizowanie zawodów
sportowych, obozów kondycyjnych, zdrowotnych, treningowych dla
osób starszych, prowadzenie działalności rekreacyjnej, gimnastyki
ogólnorozwojowej, gimnastyki w wodzie, prowadzenie edukacji
zdrowotnej, prowadzenie aktywizacji społecznej osób starszych,
prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki w formie wykładów, seminariów, kursów, organizowanie i prowadzenie konferencji
naukowych, organizowanie kół różnych zainteresowań, prowadzenie działalności rozrywkowej, organizowanie koncertów, spotkań
z filmem, teatrem, muzyką, festynów, wieczorków integracyjnych,
filmowanie utrwalanie na nośnikach elektronicznych, optycznych,
wizualnych organizowanych aktywności, zawodów sportowych organizowanych w formie olimpiad dla osób starszych /60+/.

(111) 336115
(220) 2020 03 23
(210) 511765
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 11
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUPREMIN COMFORT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 336116
(220) 2020 03 23
(210) 511766
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUPREMIN MAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 336117
(220) 2020 03 23
(210) 511772
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) VORTUNE EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Vortune
(540)

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna
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firm na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, 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 marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw,
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi badań dotyczących
finansów, usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu,
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie
nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi doradcze w zakresie
planowania finansowego, usługi doradcze dotyczące zarządzania
środkami finansowymi, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze
finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami,
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze
dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych.

(111) 336118
(220) 2020 03 23
(210) 511773
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) VORTUNE EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Vortune Equity
(540)

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, 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 marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach
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finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw,
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi badań dotyczących
finansów, usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu,
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie
nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi doradcze w zakresie
planowania finansowego, usługi doradcze dotyczące zarządzania
środkami finansowymi, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze
finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami,
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze
dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych.

(111) 336119
(220) 2020 03 23
(210) 511774
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) VORTUNE EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VORTUNE EQUITY
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, 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 marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw,
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi badań dotyczących
finansów, usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu,
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie
nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi doradcze w zakresie
planowania finansowego, usługi doradcze dotyczące zarządzania
środkami finansowymi, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze
finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami,
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze
dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych.
(111) 336120
(151) 2020 10 12

(220) 2020 03 23
(441) 2020 05 18

(210) 511777
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(732) MEDIATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sto KrzeseL
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 12.01.09
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie krzeseł, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie krzeseł,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie foteli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie foteli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wózków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wózków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie konektorów, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie konektorów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie podnóżków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podnóżków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie puf, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie puf.
(111) 336121
(220) 2020 03 23
(210) 511778
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) PAJĄK KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNY
KOBAX, Zebrzydowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CALVARIANUM
(510), (511) 20 trumny, osprzęt niemetalowy do trumny, trumny
z drewna, trumny z wikliny, trumny i urny pogrzebowe.
(111) 336122
(220) 2020 03 23
(210) 511781
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) PAJĄK KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNY
KOBAX, Zebrzydowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALVARIANUM
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 25.01.05, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 trumny, osprzęt niemetalowy do trumny, trumny
z drewna, trumny z wikliny, trumny i urny pogrzebowe.
(111) 336123
(220) 2020 03 23
(210) 511782
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 25
(732) MASZEWSKI MACIEJ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASZEWSKI
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały, czarny
(531) 05.05.20, 02.09.10, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 40 usługi technika dentystycznego, produkcja protez
dentystycznych na zamówienie, 44 usługi kliniki dentystycznej,
chirurgia stomatologiczna, stomatologia z sedacją, pomoc stomatologiczna, konsultacje dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi
oczyszczania zębów, usługi w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi asystenta
dentysty, badania rentgenowskie w celach medycznych, doradztwo
związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych.

(111) 336124
(220) 2020 03 23
(210) 511784
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) PHAM THI GIANG HANH HANEK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hello VIETNAM Restauracja
(540)

(591) żółty
(531) 09.07.01, 27.05.01, 29.01.02, 26.11.02
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 336125
(220) 2020 03 23
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) MOVESTI FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MF MOVESTI FUND
(540)

(210) 511785

(591) złoty, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12, 03.07.17
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, 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 marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie

Nr 9/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

projektów budowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw,
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi badań dotyczących
finansów, usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu,
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie
nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi doradcze w zakresie
planowania finansowego, usługi doradcze dotyczące zarządzania
środkami finansowymi, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze
finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami,
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze
dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych.

(111) 336126
(220) 2020 03 23
(210) 511789
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) MONEGUARD 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Moneguard
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, 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 marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw,
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi badań dotyczących
finansów, usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu,
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie
nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi doradcze w zakresie
planowania finansowego, usługi doradcze dotyczące zarządzania
środkami finansowymi, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze
finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami,
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze
dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych.

(111) 336127
(220) 2020 03 23
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) DINH XUAN HUNG, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

73
(210) 511790

(531) 26.13.25
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty, buty do kostki, buty dziecięce, buty na wysokim obcasie, buty na rzepy, buty na płaskim obcasie, buty na platformie, buty nieprzemakalne, buty robocze, buty
skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne, buty
wsuwane, buty z a kostkę, buty zimowe, chodaki drewniane w stylu
japońskim, drewniaki i sandały w stylu japońskim, japonki, kalosze,
kapcie, kapcie skórzane, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, pantofle domowe, sandały,
sandały damskie, sandały męskie, sandały w stylu japońskim, skórzane sandały w stylu japońskim, sandały, drewniaki, tenisówki, półbuty, koturny, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bandany na szyję, bermudy, bielizna damska, bielizna dla kobiet, bielizna
dla mężczyzn, bielizna funkcjonalna, bielizna nocna, bielizna termoaktywna, bikini, biustonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, biustonosze sportowe, blezery, bluzki, bluzy dresowe,
bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy
z kapturem, bojówki, bokserki, bokserki damskie, chustki na głowę,
chusty, ciepłe kurtki robocze, dresy ortalionowe, długa bielizna, długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury, dżinsy, eleganckie spodnie, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne,
galowa odzież wieczorowa, garnitury, garnitury damskie, garnitury
męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym
stylu, golfy, grube płaszcze, gumowe płaszcze nieprzemakalne, halki,
półhalki, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki puchowe, kamizelki pikowane, kamizelki skórzane, kamizelki z polaru, kąpielówki,
komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami,
komplety skórzane, kostiumy, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe
dla mężczyzn, koszule, koszule ciążowe, koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszule hawajskie, koszule
sportowe pochłaniające wilgoć, koszule nocne, koszule sztruksowe,
koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszule
z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki typu rashguard, kożuchy,
krawaty, krótkie kurtki ciepłe, krótkie luźne kurtki do pasa, krótkie
spodnie, krótkie płaszcze, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki
futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki pikowane, kurtki pilotki,
kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki sportowe, kurtki zamszowe,
legginsy, letnie sukienki, majtki, majtki damskie, marynarki od garniturów, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, ocieplacze, ocieplacze na kolana [odzież], ocieplacze
na ręce [odzież], ocieplacze szyi, ocieplane kamizelki, ocieplane
kurtki, odzież codzienna, odzież damska, odzież sportowa, odzież
wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież
wierzchnia dla mężczyzn, odzież ze skóry, paski, pidżamy, płaszcze
damskie, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, polary, płaszcze, półgolfy,
rybaczki, rękawice, w tym rękawice ze skóry, rękawiczki, rękawiczki
bez palców, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki antypoślizgowe,
skarpetki męskie, skarpetki wełniane, skarpety do kostek, slipy męskie, figi damskie, spodenki, spodnie [nieformalne], spodnie dresowe, spodnie skórzane, spodnie sportowe, sukienki damskie, swetry,
swetry bez rękawów, swetry polo, swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy
szyi, swetry z półgolfem, szaliki, szorty, berety, czapki, czapki bejsbolówki, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki przeciwsłoneczne,
kapelusze, kapelusze przeciwdeszczowe, kapelusze przeciwsłonecz-
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ne, kapelusze słomkowe, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzieci, opaski
na głowę, skórzane nakrycia głowy, termoaktywne nakrycia głowy,
35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych i handlowych,
prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych on-line, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z obuwiem, dystrybucja
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych i promocyjnych, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam poprzez Internet.

(111) 336128
(220) 2020 03 23
(210) 511791
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROBION
(540)

(591) jasnozielony, zielony, biały, czarny, czerwony
(531) 24.15.07, 24.15.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 1 nawozy, nawozy chemiczne, nieorganiczne nawozy,
płynne nawozy, nawozy azotowe, fosforany [nawozy], syntetyczne
nawozy, nawozy organiczne, nawozy naturalne, nawozy złożone, nawozy i użyźniacze, nawozy do gleby, nawozy dla rolnictwa, nawozy
mieszane, nawozy potasowe, nawozy biologiczne, nawozy morskie,
nawozy mineralne, nawozy hydroponiczne, gleba próchnicza, sole
[nawozy], superfosfaty [nawozy], nawozy, nawozy do trawników,
nawozy do trawy, nawozy zawierające przeciwutleniacze, potas kalcynowany [nawozy], nawozy z trocin, nawozy użyźniające glebę, nawozy dla rolnictwa, biologiczne nawozy azotowe, nawozy do użytku
domowego, nawozy z mączki rybnej, nawozy bez zawartości chloru,
nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające związki
azotu, chemicznie zmienione nawozy złożone, nawozy do roślin doniczkowych, (nawozy do użyźniania gleby, kompost z przegniłych liści [nawozy], środki do nawożenia ogrodu [nawozy], nawozy do trawy
lub terenów trawiastych, nawozy naturalne wykonane ze składników
morskich, nawozy zawierające azot i magnez (Mg), nawozy do gleby
i ziemi doniczkowej, nawozy dla rolnictwa z alg morskich, nawozy
z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy sztuczne do użytku
w rolnictwie, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby,
nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, kompost, obornik, nawozy, ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez dżdżownice,
nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa,
substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia roślin,
substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, mieszanki
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania
jako nawozy rolnicze, kultury mikroorganizmów inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów oraz herbicydów oraz insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, podłoża hodowlane, nawozy i środki
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty do nawożenia, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, hormony do przyspieszania dojrzewania owoców i warzyw, preparaty do nawożenia gleby, preparaty
do nawożenia pogłównego [humus] do trawników, preparaty do nawożenia pogłównego do trawników, humus, pokrycia humusowe,
gleba do upraw, preparaty z mikroelementów dla roślin, kultury mikroorganizmów do celów przemysłowych, środki do ochrony nasion,
preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, mineralne preparaty do użyźniania gleby, chemiczne
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preparaty do uzdatniania gleby, chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, preparaty chemiczne do stabilizowania gleby, preparaty
chemiczne do obróbki gleby, środki poprawiające glebę [inne niż
wyjaławiające], środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, preparaty poprawiające
kondycję gleby, preparaty do użyźniania gleby, preparaty do nawożenia gleby, substancje do poprawy stanu gleby, polepszacze do gleby, preparaty do odżywiania gleby, dodatki chemiczne do gleby,
substancje do uzdatniania gleby, środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych,
środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], preparaty chemiczne
do użyźniania gleby [inne niż sterylizujące], środki do uzdatniania
gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodowych.

(111) 336129
(220) 2020 03 23
(210) 511795
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) AP7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AP7
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, naprawy budynków,
usługi instalacyjne w budynkach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 336130
(220) 2020 03 23
(210) 511801
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) PAJĄK KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNY
KOBAX, Zebrzydowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALVARIANUM eu
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 25.01.05, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 trumny, osprzęt niemetalowy do trumny, trumny
z drewna, trumny z wikliny, trumny i urny pogrzebowe.
(111) 336131
(220) 2020 03 24
(210) 511809
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DERVIT
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, produkty farmaceutyczne,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, proszków, płynów, żeli, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 336132
(220) 2020 03 24
(210) 511811
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) jankeski
(510), (511) 30 ciastka, słodycze, wafle, czekolada.
(111) 336133
(220) 2020 03 24
(210) 511812
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONTADORE
(540)

(591) brązowy, żółty
(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, batony czekoladowe, ciastka, słodycze.
(111) 336134
(220) 2020 03 24
(210) 511817
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) WONDER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 29.01.01, 26.04.04, 26.05.08
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o konsumentach, produktów z kategorii mebli i wyposażenia wnętrz (bez uwzględnienia
transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, usługi takie mogą być świadczone
przez sklepy detaliczne, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony
internetowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja stron
internetowych, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
39 magazynowanie, dostarczanie towarów, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, transport mebli, 42 dekoracja
wnętrz, tworzenie platform komputerowych, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne] hosting stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania witryn internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 45
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, wynajem nazw domen internetowych.
(111) 336135
(220) 2020 03 24
(210) 511824
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEZPOWER PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK
(540)

(591) biały, czarny, jasnozielony, niebieski, zielony
(531) 02.09.14, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 3 płyny do mycia, środki do mycia rąk, 5 preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące i antyseptyczne, płyny dezynfekujące (inne niż mydło).

(111) 336136
(220) 2020 03 24
(210) 511825
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEZPOWER
(540)

(591) biały, jasnozielony, niebieski, zielony
(531) 02.09.14, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 płyny do mycia, środki do mycia rąk, 5 preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące i antyseptyczne, płyny dezynfekujące (inne niż mydło).
(111) 336137
(220) 2020 03 25
(210) 511842
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) ANDRZEJ BURZYŃSKI KOMPIK24.PL, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGRODA BORYNY
(540)

(591) biały, szary, czarny
(531) 02.01.01, 07.01.09, 03.07.07, 05.07.02, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.14, 26.04.15, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 ziemniaki, przetworzone, warzywa mrożone, warzywa
marynowane, warzywa przetworzone, warzywa preparowane, krojone warzywa, pokrojone warzywa, warzywa solone, konserwowane
warzywa, warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe,
przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, 30 zboża, zboża przetworzone, suszone ziarna pełnego zboża, zboża stosowane do produkcji makaronów, zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, zboża do żywności do spożycia
przez ludzi, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mieszanki
mąki, kasze, kasze spożywcze, mieszanki do robienia pieczywa, makarony, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 31 nieprzetworzone ziemniaki, warzywa świeże, nieprzetworzone warzywa, surowe
warzywa, cebula świeża [warzywa], świeże warzywa na sałatki, świeże owoce i warzywa, karmy i pasze dla zwierząt, słoma [pasza], 35
usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami mlecznymi, 43 usługi biura turystycznego związane
z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego.
(111) 336138
(151) 2020 10 14

(220) 2020 03 25
(441) 2020 06 15

(210) 511844
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(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony
(531) 26.01.03, 26.01.12, 24.17.04, 29.01.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi,
leki, preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, preparaty do leczenia opryszczki wargowej, preparaty do leczenia zmian
opryszczkowych na twarzy, żele do leczenia miejscowego opryszczki
wargowej i zmian opryszczkowych na twarzy, 44 usługi w zakresie
ochrony zdrowia dorosłych i dzieci i opieki zdrowotnej, usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych i dzieci, porady
w zakresie farmakologii i/lub leczenia, porady w zakresie kosmetyki,
kosmetologii i dermatologii estetycznej dorosłych i dzieci, usługi medyczne stacjonarne i objazdowe, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie porad kosmetycznych.
(111) 336139
(220) 2020 03 25
(210) 511845
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY, Milicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLINA BARYCZY POLECA
(540)

(531) 05.01.07, 05.01.16, 06.03.14, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 9 busole, dyski, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski magnetyczne, wszystkie powyższe za wyjątkiem
towarów odnoszących się do drukowania i/lub systemów drukujących,
oprogramowanie i programy komputerowe, aplikacje mobilne i internetowe, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania,
aplikacje komputerowe do pobrania, publikacje elektroniczne, prezentacje multimedialne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, urządzenia do przetwarzania informacji, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, 16 bilety, bibuły, broszury, broszury informacyjne, materiały drukowane,
druki, druki litograficzne, druki w formie obrazów, albumy, albumy
upamiętniające wydarzenia, certyfikaty drukowane, drukowany materiał promocyjny, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, bloczki do pisania, chorągiewki papierowe,
chusteczki do nosa, czasopisma, obwoluty, okładki na dokumenty,
emblematy, pieczęcie papierowe, dzieła sztuki, figurki z papieru i kartonu, ramki do fotografii, fotografie, wzory do haftowania, ilustrowane
albumy, mapy, atlasy, wzory do haftowania, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zdzierania, wyroby z kartonu, pudełka kartonowe, karty
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pocztowe, klamry, zaciski do papieru, kokardy papierowe, komiksy, koperty, kwiaty z papieru, papier do pisania listów, notatniki, noże do papieru, obrazy, obrusy na stół papierowe, obwoluty na dokumenty,
ołówki, opakowania z tektury i papieru, papier do pakowania, papeteria, pieczęcie, pióra, podstawki pod kufle do piwa, plakaty, podstawki
do długopisów i ołówków, prospekty, przybory do pisania, przyciski
do papieru, pudełka papierowe lub kartonowe, ręczniki papierowe,
serwetki papierowe, torby papierowe, zakładki do książek, zeszyty,
modele architektoniczne, dekoracje świąteczne z papieru, dekoracje
na stół z papieru, drukowane nagrody, kartki z życzeniami, kartki okolicznościowe, litograficzne dzieła sztuki, etui na paragony, koperty
na zaproszenia, papier, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 21 butelki szklane, butle,
gąsiory, cedzaki, ceramika dla gospodarstwa domowego, czary
nie z metali szlachetnych, deski do krojenia chleba, deski do krojenia
do kuchni, deski do prasowania, doniczki na kwiaty, durszlaki, trzepaczki do dywanów, dzbanki, fajans, figurki z porcelany, terakoty lub
szkła, filiżanki nie z metali szlachetnych, formy, foremki do ciast, garnki,
gąsiory szklane, przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
grzebienie, kieliszki na jajka, okładki na karty jadłospisy, karafki, klosze
do przykrywania masa, klosz do przykrywania sera, korkociągi, przybory kosmetyczne, koszyki piknikowe z naczyniami, koziołki pod
sztućce na stół, krajarka do ciasta, wyroby szklane, kubki nie z metali
szlachetnych, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle do piwa,
lichtarze nie z metali szlachetnych, mydelniczki, naczynia ceramiczne,
naczynia do picia, naczynia stołowe, noże na stół, rękawice do ogrodnictwa, pucharki na owoce, patelnie, pieprzniczki nie z metali szlachetnych, płytki zapobiegające kipieniu mleka, podstawki pod żelazka,
pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, pojemniki na chleb, pokrywki do naczyń, popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, porcelana, półmiski do jarzyn, przybory kuchenne, rękawice ogrodnicze, rondelki, tygielki, sitka do herbaty
nie z metali szlachetnych, słoiki na herbatniki, statuetki z porcelany,
terakoty lub szkła, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia pojemników, szklane wyroby malowane, szklanki do napojów, szkło emaliowane, szkło mleczne, torby ozdobne do wyrobów cukierniczych, zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkarskie, konewki, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], wazony, spryskiwacze, rękawice ogrodnicze, stojaki na butelki, puderniczki z drewna, naczynia stołowe artystyczne
metalowe zawarte w tej klasie, ludowe wyroby garncarskie i figuralne,
wyroby ceramiczne ozdobne artystyczne, naczynia ceramiczne użytkowe, ozdobne artystycznie, plakiety i figurki artystyczne ceramiczne
elementy artystyczne architektoniczne, płytki ceramiczne do celów
gospodarstwa domowego, ręcznie malowane wyroby porcelanowe
artystyczne ludowe, 22 torby do pakowania z materiałów tekstylnych,
torby płócienne do przechowywania, 24 materiały tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna
domowa, bielizna pościelowa, firanki, kapy na łóżka, narzuty, pledy,
koce, pokrowce i poszewki na poduszki, przykrycia na łóżka, ręczniki
tekstylne, ściereczki kuchenne, tkaniny, tkaniny dekoracyjne, zasłony
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tekstylia, makaty, firanki, zasłony artystyczne i ludowe, tkaniny obiciowe,
meblowe i zasłonowe malowane ręcznie, obrusy serwety i serwetki
artystyczne i ludowe, pasiaki, krasiaki, tkaniny dwuosnowowe, samodziały, tkaniny ubraniowe ręcznie tkane, tkaniny ozdobne oraz ubraniowe tkane mechaniczne o specjalnie wyróżniających się splotach
i kompozycjach kolorystycznych, firanki siatkowe i pozszywane artystycznie, artystyczne sztuki i kupony malowane ręcznie, godła z tkaniny, 25 czapki, daszki do czapek, odzież z dzianiny, kamizelki, kamizelki
na ryby, kapelusze, koszulki gimnastyczne, koszule, nakrycia głowy,
okrycia wierzchnie, podkoszulki, szale, szelki, t-shirty, trykoty, drewniaki, chusty, szale i szaliki artystyczne, wyroby dziewiarskie, chusteczki,
apaszki artystyczne malowane ręcznie, stroje regionalne, kostiumy teatralne, odzież, obuwie damskie i męskie, obuwie regionalne, kapcie,
pantofle miękkie, kożuszki, czapeczki, rękawiczki regionalne i artystyczne, paski damskie i męskie ozdobne, regionalne i artystyczne, 28
gry i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe,
nie ujęte w innych klasach, stojaki do choinek i ozdoby choinkowe,
sprzęt wędkarski, gwizdki wabiki myśliwskie, laleczki, 29 bekon, białka
jajek, bita śmietana, przetwory z borówek i żurawiny, przetwory owocowe, przetwory do zup jarzynowych, przetwory twarożkowe, drób,
dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, galaretki jadalne, grzyby
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konserwowane, przecier jabłkowy, żółtka jaj, jaja, zupy jarzynowe, jogurty, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kaszanka, kefir, kiełbasy, kompot, rosoły, konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy
z owocami, konserwy z warzywami, korniszony, korniszony z warzywami w occie, lukrowane owoce, marmolada, masło, mięso, galaretki
z mięsa, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, mleczne produkty, mleko, owoce mrożone, olej rzepakowy, galaretki z owoców, pasztet, pasztet z wątróbki, placki ziemniaczane, przecier pomidorowy, sok pomidorowy, pyłki kwiatowe jako żywność, soki roślinne
do gotowania, potrawy rybne, żywność produkowana z ryby, ryby
konserwowane, ryby solone, ryby puszkowane, ser, serwatka, smalec,
szynka, śledzie, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa puszkowane, warzywa suszone, wątróbka, wędliny,
ziemniaki zapiekane w cieście, zioła ogrodowe konserwowane, zupy,
zupy jarzynowe, dziczyzna, żywność przygotowywana z ryb, proszki
owocowe, proszki warzywne, polewy orzechowe, mleko, mleko kokosowe, mleko w proszku, mleko w proszku do celów spożywczych, zabielacz do kawy, napoje mleczne, batony owocowe, białka jaj w proszku, bita śmietana, desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne,
dipy, dipy na bazie produktów mlecznych, enzymy mlekowe do celów
spożywczych, galaretki, jadalne suszone kwiaty, jaja mrożone, jaja suszone, jogurty, koktajle mleczne, mrożone owoce, pasta z owoców,
produkty z suszonych owoców, przeciery owocowe, owoce lukrowane, 30 biszkopty, bułeczki słodkie, bułki, chałwa, chipsy jako produkty
zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne na choinki,
ciasta, mięso w cieście, ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, cukierki, cykoria jako substrat kawy, galaretki owocowe jako słodycze,
herbaty, napoje na bazie herbaty, herbatniki, kanapki, kasza manna,
kasze spożywcze, kawa, keczup, kit pszczeli, produkty pszczele, krakersy, kasza kuskus, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza
prażona, mąka kukurydziana, lody spożywcze, majonezy, makarony,
miód, produkty spożywcze na bazie owsa, płatki owsiane, paszteciki,
pierniki, pizze, placki, placki kukurydziane, placki owsiane, propolis,
przyprawy, roślinne preparaty zastępujące kawę, słodycze, słodziki naturalne, sosy mięsne, sosy sałatkowe, spaghetti, tarty, wyroby cukiernicze, lody, lody spożywcze, lody wegańskie, sorbety, lody w proszku,
lody na patyku, lody włoskie, lody bez mleka, jogurt mrożony [lody
spożywcze], proszki do przygotowywania lodów, proszki do sporządzania lodów, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, substytuty lodów, wyroby lodowe, polewy do lodów, mieszanki do lodów, rożki do lodów,
napoje z lodów, lodowe wyroby cukiernicze, substancje do wiązania
lodów, preparaty aromatyczne do lodów, naturalne środki wiążące
do lodów, naturalne aromaty dodawane do lodów (inne niż esencje
eteryczne lub olejki eteryczne), desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], polewy do lodów, polewy cukiernicze, polewy
piankowe, polewy o smaku czekoladowym, czekolada na polewy lub
posypki, polewy z dekstryny słodu do żywności, polewy z dekstryny
słodu do wyrobów cukierniczych, mleko w tabletkach w formie cukierków, jadalne wafle, wafle czekoladowe, ciasto na wafle, rożki do lodów,
sosy, sosy owocowe, sosy sałatkowe, słodkie sosy do deserów na bazie
mleka i żółtek (custard), sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
sosy w proszku, sosy smakowe typu Honmirin, napoje na bazie kawy
zawierające lody (affogato), kawa, koncentraty kawy, ziarna kawy, mrożona kawa, aromaty kawowe, esencja kawowa, substytuty kawy
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], kapsułki
z kawą, napoje czekoladowe, napoje z lodów, mrożone napoje [frappe], napoje sporządzone z herbaty, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, lodowe wyroby cukiernicze, musy (wyroby cukiernicze), mrożone mleczne wyroby cukiernicze, gofry, herbaty,
herbatniki, mieszanki herbat, 31 cebulki kwiatowe, chleb świętojański,
chmiel, drób, drób do hodowli, groch świeży, grzyby świeże, ikra rybia,
jaja do wylęgania, kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, nasiona, orzechy laskowe, orzechy włoskie, otręby zbożowe, owies, owoce świeże, pszenica, rośliny strączkowe świeże, ogórki świeże, ryby
żywe, słoma na ściółkę, słomiane maty, soczewica świeża, warzywa
świeże, winorośle, zioła ogrodowe świeże, żyto, 32 napoje bezalkoholowe, ekstrakty do produkcji napojów, wody gazowane, piwo imbirowe, napoje słodowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, wody mineralne, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, nektary owocowe,
piwo, soki warzywne, 33 napoje alkoholowe, gorzkie nalewki, gruszecznik, jabłecznik, wiśniówka, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe
destylowane, napoje alkoholowe zawierające owoce, ekstrakty owocowe zawierające owoce, rum, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wino, wódka, 35 marketing, reklama, doradztwo specjalistyczne
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w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo w działalności gospodarczej, administrowanie
hotelami, informacja o działalności handlowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, doradztwo działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy
towarów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek, badania rynku, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż takich artykułów jak: busole, dyski, dyski do rejestracji
dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, dyski magnetyczne, wszystkie powyższe za wyjątkiem towarów odnoszących się do drukowania i/lub systemów drukujących, oprogramowanie i programy komputerowe, aplikacje mobilne i internetowe, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, publikacje
elektroniczne, prezentacje multimedialne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, urządzenia do przetwarzania informacji,
pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi,
pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, bilety, bibuły, broszury, broszury informacyjne, materiały
drukowane, druki, druki litograficzne, druki w formie obrazów, albumy,
albumy upamiętniające wydarzenia, certyfikaty drukowane, drukowany materiał promocyjny, materiały filtracyjne z papieru, materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, bloczki do pisania, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa, czasopisma, obwoluty, okładki na dokumenty, emblematy, pieczęcie papierowe, dzieła sztuki, figurki z papieru i kartonu, ramki do fotografii, fotografie, wzory do haftowania,
ilustrowane albumy, mapy, atlasy, wzory do haftowania, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, wyroby z kartonu, pudełka kartonowe, karty pocztowe, klamry, zaciski do papieru, kokardy papierowe,
komiksy, koperty, kwiaty z papieru, papier do pisania listów, notatniki,
noże do papieru, obrazy, obrusy na stół papierowe, obwoluty na dokumenty, ołówki, opakowania z tektury i papieru, papier do pakowania,
papeteria, pieczęcie, pióra, podstawki pod kufle do piwa, plakaty, podstawki do długopisów i ołówków, prospekty, przybory do pisania,
przyciski do papieru, pudełka papierowe lub kartonowe, ręczniki papierowe, serwetki papierowe, torby papierowe, zakładki do książek,
zeszyty, modele architektoniczne, dekoracje świąteczne z papieru,
dekoracje na stół z papieru, drukowane nagrody, kartki z życzeniami,
kartki okolicznościowe, litograficzne dzieła sztuki, etui na paragony,
koperty na zaproszenia, papier, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, butelki szklane, butle,
gąsiory, cedzaki, ceramika dla gospodarstwa domowego, czary
nie z metali szlachetnych, deski do krojenia chleba, deski do krojenia
do kuchni, deski do prasowania, doniczki na kwiaty, durszlaki, trzepaczki do dywanów, dzbanki, fajans, figurki z porcelany, terakoty lub
szkła, filiżanki nie z metali szlachetnych, formy, foremki do ciast, garnki,
gąsiory szklane, przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
grzebienie, kieliszki na jajka, okładki na karty jadłospisy, karafki, klosze
do przykrywania masa, klosz do przykrywania sera, korkociągi, przybory kosmetyczne, koszyki piknikowe z naczyniami, koziołki pod
sztućce na stół, krajarka do ciasta, wyroby szklane, kubki nie z metali
szlachetnych, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle do piwa,
lichtarze nie z metali szlachetnych, mydelniczki, naczynia ceramiczne,
naczynia do picia, naczynia stołowe, noże na stół, rękawice do ogrodnictwa, pucharki na owoce, patelnie, pieprzniczki nie z metali szlachetnych, płytki zapobiegające kipieniu mleka, podstawki pod żelazka,
pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, pojemniki na chleb, pokrywki do naczyń, popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, porcelana, półmiski do jarzyn, przybory kuchenne, rękawice ogrodnicze, rondelki, tygielki, sitka do herbaty
nie z metali szlachetnych, słoiki na herbatniki, statuetki z porcelany,
terakoty lub szkła, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia pojemników, szklane wyroby malowane, szklanki do napojów, szkło emaliowane, szkło mleczne, torby ozdobne do wyrobów cukierniczych, zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkarskie, konewki, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], wazony, spryskiwacze, rękawice ogrodnicze, stojaki na butelki, puderniczki z drewna, naczynia stołowe artystyczne
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metalowe zawarte w tej klasie, ludowe wyroby garncarskie i figuralne,
wyroby ceramiczne ozdobne artystyczne, naczynia ceramiczne użytkowe, ozdobne artystycznie, plakiety i figurki artystyczne ceramiczne
elementy artystyczne architektoniczne, płytki ceramiczne do celów
gospodarstwa domowego, ręcznie malowane wyroby porcelanowe
artystyczne ludowe, torby do pakowania z materiałów tekstylnych,
torby płócienne do przechowywania, materiały tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna domowa, bielizna pościelowa, firanki, kapy na łóżka, narzuty, pledy, koce,
pokrowce i poszewki na poduszki, przykrycia na łóżka, ręczniki tekstylne, ściereczki kuchenne, tkaniny, tkaniny dekoracyjne, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tekstylia, makaty, firanki, zasłony artystyczne i ludowe, tkaniny obiciowe, meblowe
i zasłonowe malowane ręcznie, obrusy serwety i serwetki artystyczne
i ludowe, pasiaki, krasiaki, tkaniny dwuosnowowe, samodziały, tkaniny
ubraniowe ręcznie tkane, tkaniny ozdobne oraz ubraniowe tkane mechaniczne o specjalnie wyróżniających się splotach i kompozycjach
kolorystycznych, firanki siatkowe i pozszywane artystycznie, artystyczne sztuki i kupony malowane ręcznie, godła z tkaniny, czapki,
daszki do czapek, odzież z dzianiny, kamizelki, kamizelki na ryby, kapelusze, koszulki gimnastyczne, koszule, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, podkoszulki, szale. szelki, t-shirty, trykoty, drewniaki, chusty, szale
i szaliki artystyczne, wyroby dziewiarskie, chusteczki, apaszki artystyczne malowane ręcznie, stroje regionalne, kostiumy teatralne,
odzież, obuwie damskie i męskie, obuwie regionalne, kapcie, pantofle
miękkie, kożuszki, czapeczki, rękawiczki regionalne i artystyczne, paski
damskie i męskie ozdobne, regionalne i artystyczne, gry i przedmioty
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, nie ujęte w innych klasach, Stojaki do choinek i ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, gwizdki wabiki myśliwskie, laleczki, bekon, białka jajek, bita śmietana, przetwory z borówek i żurawiny, przetwory owocowe, przetwory do zup
jarzynowych, przetwory twarożkowe, drób, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, galaretki jadalne, grzyby konserwowane, przecier
jabłkowy, żółtka jaj, jaja, zupy jarzynowe, jogurty, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kaszanka, kefir, kiełbasy, kompot, rosoły, konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy z owocami, konserwy z warzywami, korniszony, korniszony z warzywami w occie, lukrowane
owoce, marmolada, masło, mięso, galaretki z mięsa, ekstrakty mięsne,
mięso konserwowane, mięso solone, mleczne produkty, mleko, owoce
mrożone, olej rzepakowy, galaretki z owoców, pasztet, pasztet z wątróbki, placki ziemniaczane, przecier pomidorowy, sok pomidorowy,
pyłki kwiatowe jako żywność, soki roślinne do gotowania, potrawy
rybne, żywność produkowana z ryby, ryby konserwowane, ryby solone, ryby puszkowane, ser, serwatka, smalec, szynka, śledzie, tłuszcze
jadalne, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa puszkowane, warzywa suszone, wątróbka, wędliny, ziemniaki zapiekane
w cieście, zioła ogrodowe konserwowane, zupy, zupy jarzynowe, dziczyzna, żywność przygotowywana z ryb, proszki owocowe, proszki
warzywne, polewy orzechowe, mleko, mleko kokosowe, mleko
w proszku, mleko w proszku do celów spożywczych, zabielacz
do kawy, napoje mleczne, batony owocowe, białka jaj w proszku, bita
śmietana, desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, dipy,
dipy na bazie produktów mlecznych, enzymy mlekowe do celów spożywczych, galaretki, jadalne suszone kwiaty, jaja mrożone, jaja suszone, jogurty, koktajle mleczne, mrożone owoce, pasta z owoców, produkty z suszonych owoców, przeciery owocowe, owoce lukrowane,
biszkopty, bułeczki słodkie, bułki, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne na choinki, ciasta,
mięso w cieście, ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, cukierki, cykoria jako substrat kawy, galaretki owocowe jako słodycze, herbaty,
napoje na bazie herbaty, herbatniki, kanapki, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, keczup, kit pszczeli, produkty pszczele, krakersy, kasza
kuskus, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona,
mąka kukurydziana, lody spożywcze, majonezy, makarony, miód, produkty spożywcze na bazie owsa, płatki owsiane, paszteciki, pierniki,
pizze, placki, placki kukurydziane, placki owsiane, propolis, przyprawy,
roślinne preparaty zastępujące kawę, słodycze, słodziki naturalne, sosy
mięsne, sosy sałatkowe, spaghetti, tarty, wyroby cukiernicze, lody, lody
spożywcze, lody wegańskie, sorbety, lody w proszku, lody na patyku,
lody włoskie, lody bez mleka, jogurt mrożony [lody spożywcze], proszki do przygotowywania lodów, proszki do sporządzania lodów, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki do przyrządzania lodowych
wyrobów cukierniczych, substytuty lodów, wyroby lodowe, polewy
do lodów, mieszanki do lodów, rożki do lodów, napoje z lodów, lodowe wyroby cukiernicze, substancje do wiązania lodów, preparaty aro-
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matyczne do lodów, naturalne środki wiążące do lodów, naturalne
aromaty dodawane do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki
eteryczne), desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait],
polewy do lodów, polewy cukiernicze, polewy piankowe, polewy
o smaku czekoladowym, czekolada na polewy lub posypki, polewy
z dekstryny słodu do żywności, polewy z dekstryny słodu do wyrobów
cukierniczych, mleko w tabletkach w formie cukierków, jadalne wafle,
wafle czekoladowe, ciasto na wafle, rożki do lodów, sosy, sosy owocowe, sosy sałatkowe, słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek
(custard), sproszkowane sosy w postaci granulowanej, sosy w proszku,
sosy smakowe typu Honmirin, napoje na bazie kawy zawierające lody
(affogato), kawa, koncentraty kawy, ziarna kawy, mrożona kawa, aromaty kawowe, esencja kawowa, substytuty kawy [sztuczna kawa lub
preparaty roślinne zastępujące kawę], kapsułki z kawą, napoje czekoladowe, napoje z lodów, mrożone napoje [frappe], napoje sporządzone
z herbaty, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, lodowe
wyroby cukiernicze, musy (wyroby cukiernicze), mrożone mleczne wyroby cukiernicze, gofry, herbaty, herbatniki, mieszanki herbat, cebulki
kwiatowe, chleb świętojański, chmiel, drób, drób do hodowli, groch
świeży, grzyby świeże, ikra rybia, jaja do wylęgania, kwiaty naturalne,
kwiaty suszone do dekoracji, nasiona, orzechy laskowe, orzechy włoskie, otręby zbożowe, owies, owoce świeże, pszenica, rośliny strączkowe świeże, ogórki świeże, ryby żywe, słoma na ściółkę, słomiane maty,
soczewica świeża, warzywa świeże, winorośle, zioła ogrodowe świeże,
żyto, napoje bezalkoholowe, ekstrakty do produkcji napojów, wody
gazowane, piwo imbirowe, napoje słodowe, koktajle bezalkoholowe,
lemoniada, wody mineralne, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe,
nektary owocowe, piwo, soki warzywne, napoje alkoholowe, gorzkie
nalewki, gruszecznik, jabłecznik, wiśniówka, likiery, miód pitny, napoje
alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe zawierające owoce, ekstrakty owocowe zawierające owoce, rum, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wino, wódka, 41 edukacja, szkolenia, nauczanie, usługi
związane z organizacją i obsługą imprez, dyskotek, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi
klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, nocne kluby,
obozy sportowe, organizowanie balów, organizowanie przyjęć, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie zawodów sportowych, szkoły z internatem, organizowanie obozów wakacyjnych, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wystawy związane z kulturą i edukacją, organizowanie
i obsługa zjazdów, impresariat artystyczny, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi rekreacyjne związane z jazdą konną,
bryczką, 43 bary, usługi barowe, usługi kateringowe, bary szybkiej obsługi, puby, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, eksploatacja
terenów kempingowych, hotele, kafeterie, kawiarnie, kempingi, motele, wynajmowanie noclegów, organizowanie obozów wakacyjnych
w zakresie zakwaterowania, pensjonaty, przygotowanie dań, serwowanie posiłków, restauracje, restauracje samoobsługowe, snack-bary,
wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wypożyczanie namiotów, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, koktajlbary,
lodziarnie, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, organizowanie bankietów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne.

(111) 336140
(220) 2020 03 21
(210) 511855
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) ŻUKOWSKI SŁAWOMIR, ŻUKOWSKA ELINA VITA-BIS SPÓŁKA
CYWILNA, Żółwin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Vita-Pad silikonowa poduszka pod twarz
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 poduszki do celów medycznych przystosowane
do podtrzymywania twarzy, silikonowe poduszki pod twarz przysto-
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sowane do celów terapeutycznych i masaży, 24 fizeliny wykonane
z materiałów nietkanych, nakładki wykonane z fizeliny.

(111) 336141
(220) 2020 03 23
(210) 511866
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) JARECKI BARTOSZ ZBIGNIEW, Ustrzyki Dolne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alega health & beauty
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 29.01.12, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.01, 05.05.21, 05.03.06
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
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, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, artykułów
higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum,
chemii gospodarczej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych,
sortowanie danych w bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży), prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, wynajmowanie nośników reklamowych, reklama telewizyjna, kreowanie wizerunku, wystawy handlowe, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich.
(111) 336142
(220) 2020 03 26
(210) 511868
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) NORENCO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Norenco Hånd-Desinfeksjon
(510), (511) 5 mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty i artykuły higieniczne.
(111) 336143
(220) 2020 03 25
(210) 511875
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO MAZOVIA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO ”MAZOVIA”
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12, 03.11.03, 03.11.01,
26.01.16, 26.01.18, 24.17.25
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(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) 336144
(220) 2020 03 25
(210) 511880
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) WONDER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wonder
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.04, 26.05.08
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o konsumentach, produktów z kategorii mebli i wyposażenia wnętrz (bez uwzględnienia
transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, usługi takie mogą być świadczone
przez sklepy detaliczne, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony
internetowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja stron
internetowych, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
39 magazynowanie, dostarczanie towarów, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, transport mebli, 42 dekoracja
wnętrz, tworzenie platform komputerowych, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne] hosting stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania witryn internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 45
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, wynajem nazw domen internetowych.
(111) 336145
(220) 2020 03 25
(210) 511882
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) EDUCARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) inspirownik
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach,
hurtowniach oraz na stronie internetowej w ramach sklepu internetowego, z zakresu: artykułów przedszkolnych i szkolnych, pomocy
dydaktycznych i naukowych, pomocy Montessori, gier, zabawek,
artykułów papierniczych, książek, mebli i wyposażenia sal przedszkolnych, sprzętu multimedialnego, materiałów dydaktycznych
i szkoleniowych, sprzętu sportowego, artykułów oraz elementów
do wyposażenia i budowy placów zabaw i boisk sportowych,, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, prowadzenie i organizowanie kursów
i szkoleń edukacyjnych i pedagogicznych, 42 edukacyjne portale internetowe-tworzenie, administrowanie, projektowanie i wdrażanie
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programów komputerowych oraz kompleksowych systemów informatycznych, tworzenie i administrowanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, tworzenie i administrowanie stron WWW.

(111) 336146
(220) 2020 03 25
(210) 511884
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łochowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NANOWATT
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.01
(510), (511) 11 lampy, lampy przemysłowe, lampy LED, klosze
do lamp, oprawy oświetleniowe, żarówki LED.
(111) 336147
(220) 2020 03 25
(210) 511888
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 29
(732) KAROŃSKI JACEK PRESPACK, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Prespack
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 336148
(220) 2020 03 27
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APART.pl
(540)

(210) 511897

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych
i półszlachetnych, zegary, zegarki, artykuły zegarmistrzowskie, części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, biżuteria z metali szlachetnych i półszlachetnych, części i akcesoria do biżuterii,
etui na artykuły zegarmistrzowskie, pudełka na biżuterię, biżuteria
osobista, biżuteria i wyroby jubilerskie, imitacja biżuterii, biżuteria
z tworzyw sztucznych, breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], posągi i figurki wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, zawieszki
biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, 35 sprzedaż
hurtowa, detaliczna, wysyłkowa, internetowa następujących towarów: kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia, prania, polerowania,
szorowania, ścierania, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do włosów, środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłkowa, internetowa następujących
towarów: okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, zegary,
zegarki, artykuły zegarmistrzowskie, części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, etui na artykuły zegarmistrzowskie, breloki
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłkowa, internetowa następujących towarów: wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych
i półszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych i półszlachet-
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nych, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię, biżuteria
osobista, biżuteria i wyroby jubilerskie, imitacja biżuterii, biżuteria
z tworzyw sztucznych, zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych
lub pokrywane nimi, sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłkowa, internetowa następujących towarów: posągi i figurki wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, klipsy metalowe do banknotów, sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłkowa,
internetowa następujących towarów: zakładki do książek, zakładki
do książek z metali szlachetnych, zakładki do stron, skórzane zakładki do książek, zakładki i klipsy do znakowania stron, papier, zawiadomienia, wizytówki, sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłkowa,
internetowa następujących towarów: torebki, portfele, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, walizki i torby, parasolki,
parasole (duże), paski, szaliki, chusty, akcesoria odzieżowe, fulary,
etole, mantyle, mufki, rękawiczki, usługi w zakresie administrowania punktami sprzedaży, sklepami, sieciami sklepów, hurtowniami,
salonami sprzedającymi: kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia,
prania, polerowania, szorowania, ścierania, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do włosów, środki perfumeryjne i zapachowe,
perfumy, usługi w zakresie administrowania punktami sprzedaży,
sklepami, sieciami sklepów, hurtowniami, salonami sprzedającymi:
okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, zegary, zegarki,
artykuły zegarmistrzowskie, części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, etui na artykuły zegarmistrzowskie, breloki do kluczy
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], usługi
w zakresie administrowania punktami sprzedaży, sklepami, sieciami
sklepów, hurtowniami, salonami sprzedającymi: wyroby jubilerskie
wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych, biżuteria z metali
szlachetnych i półszlachetnych, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię, biżuteria osobista, biżuteria i wyroby jubilerskie,
imitacja biżuterii, biżuteria z tworzyw sztucznych, zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, usługi w zakresie
administrowania punktami sprzedaży, sklepami, sieciami sklepów,
hurtowniami, salonami sprzedającymi: posągi i figurki wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, klipsy
metalowe do banknotów, usługi w zakresie administrowania punktami sprzedaży, sklepami, sieciami sklepów, hurtowniami, salonami
sprzedającymi: zakładki do książek, zakładki do książek z metali szlachetnych, zakładki do stron, skórzane zakładki do książek, zakładki
i klipsy do znakowania stron, papier, zawiadomienia, wizytówki,
usługi w zakresie administrowania punktami sprzedaży, sklepami,
sieciami sklepów, hurtowniami, salonami sprzedającymi: torebki,
portfele, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, walizki i torby, parasolki, parasole (duże), odzież, paski, szaliki, chusty,
akcesoria odzieżowe, obuwie, nakrycia głowy, fulary, etole, mantyle,
mufki, rękawiczki, prezentacja towarów w Internecie, usługi reklamowe i promocyjne, reklama i promocja towarów on-line, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych .

(111) 336149
(220) 2020 03 25
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) JAGODZIK MICHAŁ, Wonieść (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONESERZY SMAKU
(540)

(210) 511900

(591) złoty, czarny
(531) 02.01.16, 02.01.17, 02.01.18, 11.03.08, 13.01.01, 12.01.09,
12.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso i wędliny, drób, świeży drób, wieprzowina, steki wieprzowe, kiełbaski wieprzowe, schab wieprzowy,
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kotlety wieprzowe, szarpana wieprzowina, wieprzowina pieczona,
wieprzowina konserwowana, wołowina, pieczeń wołowa, steki wołowe, pulpety wołowe, szarpana wołowina, siekana wołowina peklowana, wołowina w plastrach, konserwy z wołowiny, wołowina
gotowa do spożycia, suszona wołowina w paskach, indyk, świeży
indyk, indyk pieczony, mięso z indyka, części indyka, produkty z indyka, bekon, cielęcina, dziczyzna, filety z piersi kurczaka, dziczyzna
konserwowana, kiełbasy wędzone, kiełbasy z kurczaka, mięsa wędzone, mięso gotowane, podroby, szynka, biały ser, masło, mleko,
ser miękki, ser pleśniowy, ser twardy, ser wędzony, śmietana, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie sera, przetworzone produkty mięsne, mięso gotowe do spożycia, kiełbasy, surowe kiełbasy, 35
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku z żywnością,
43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie
napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja stolików w restauracjach,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze.

(111) 336150
(220) 2020 03 25
(210) 511901
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) BUKOWSKI WOJCIECH KRZYSZTOF POLWELL P.H., Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRYZART.pl
(540)

(591) różowy, szary
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki do ciała, kosmetyki do twarzy, kosmetyki do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie,
wyposażenie salonów fryzjerskich, akcesoria fryzjerskie, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej online związane z następującymi towarami: kosmetyki, kosmetyki do ciała, kosmetyki do twarzy,
kosmetyki do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, wyposażenie salonów fryzjerskich, akcesoria fryzjerskie, marketing internetowy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, reklama towarów i usług sprzedawców
online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online.
(111) 336151
(220) 2020 03 25
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) BERLIK KRZYSZTOF LILA P.H., Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piu Piu
(540)

(210) 511904

(591) szary
(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież wieczorowa, odzież codzienna, odzież modelująca, odzież rekreacyjna, odzież wierzchnia dla
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kobiet, odzież w stylu sportowym, spódnic, sukienek, spodni, koszul,
swetrów, bluz, bluzek, marynarek, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: odzież, odzież damska, odzież wieczorowa, odzież codzienna, odzież modelująca, odzież rekreacyjna, odzież
wierzchnia dla kobiet, odzież w stylu sportowym, spódnic, sukienek,
spodni, koszul, swetrów, bluz, bluzek, marynarek, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej online następujących towarów: odzież, odzież damska, odzież wieczorowa, odzież codzienna, odzież modelująca, odzież
rekreacyjna, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież w stylu sportowym,
spódnic, sukienek, spodni, koszul, swetrów, bluz, bluzek, marynarek.

(111) 336152
(220) 2020 03 25
(210) 511910
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 18
(732) KWIĘDACZ MONIKA HOTEL DĘBOWY, Bielawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Apiforium
(510), (511) 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, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, 44 usługi spa, zabiegi kosmetyczne,
usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla
włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi
w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, masaże, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry, usługi
saun, usługi w zakresie udostępniania saun, udostępnianie obiektów
i sprzętu saun, obsługa obiektów i sprzętu saun.
(111) 336153
(220) 2020 03 29
(210) 511950
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONTEVIDEO Tannat Merlot VINO TINTO SECO VINO DE
URUGUAY Información sobre la bodega…
(540)

(591) szary, zielony, czerwony, złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 17.01.08, 26.04.02, 26.04.18,
19.01.05, 20.07.07
(510), (511) 33 wina urugwajskie.
(111) 336154
(220) 2020 03 26
(210) 511962
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BŁONIE
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, przetwory
owocowo-warzywne, 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, so-
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czewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle, sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty i przeciery pomidorowe,
ajvar (pasta warzywna), zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania zup, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kim chi, 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 jadalne, 30 przyprawy,
marynaty (przyprawy), sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, sosy pomidorowe (przyprawy), musy owocowe (sosy), keczup, musztarda, ocet,
pesto, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, kapary,
zioła konserwowane (przyprawy), mąki ze zbóż i roślin strączkowych
do celów spożywczych, przetwory zbożowe do celów spożywczych,
potrawy na bazie mąki, cukier, miód, melasa (syrop), napoje na bazie
kawy/herbaty/kakao, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki
warzywne, napoje na bazie owoców lub warzyw, nektary owocowe,
napoje izotoniczne, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, sok jabłkowy, sorbety (napoje), lemoniady.

(111) 336155
(220) 2020 03 26
(210) 511965
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732) PIŁAT PAWEŁ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DR PILAT
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy dermatologiczne, inne niż lecznicze,
5 suplementy diety, preparaty dermatologiczne, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie artykułów kosmetycznych, dermatologicznych
i okulistycznych, a także suplementów diety za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 44 usługi medyczne, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, usługi okulistyczne,
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi.
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(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 produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, żywe
zwierzęta, karma dla zwierząt, jaja do wysiadywania.

(111) 336158
(220) 2020 03 26
(210) 511970
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fruvita.
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 26.01.03, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jogurty, jogurty pitne, mleko, wyroby z mleka, napoje
mleczne na bazie jogurtu, kefiry, maślanka, desery jogurtowe, desery
mleczne, puddingi na bazie mleka, śmietana, bita śmietana.
(111) 336159
(220) 2020 03 26
(210) 511971
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jaja ZAGRODOWE
(540)

(111) 336156
(220) 2020 03 26
(210) 511967
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 18
(732) SIERDZIŃSKI LESZEK ADEX COSMETICS & PHARMA,
Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTI-BACTER
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 24.01.05, 24.01.17, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 3 żele i spraye do rąk, żele i spraye antybakteryjne do rąk.
(111) 336157
(220) 2020 03 26
(210) 511969
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kaczka ZAGRODOWA
(540)

(591) biały, ciemnobrązowy, ciemnoniebieski, czerwony,
jasnobrązowy, niebieski, żółty, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.06, 06.07.11, 25.03.03

(591) biały, brązowy, ciemnoniebieski, niebieski, złoty, żółty
(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(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 produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, żywe
zwierzęta, karma dla zwierząt, jaja do wysiadywania.
(111) 336160
(220) 2020 03 26
(210) 511972
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kuchnia śródziemnopolska
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury,
czasopisma, druki, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje
drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty,
szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu,
ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
organizowania gier i konkursów, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja ma-
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teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie
marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.

(111) 336161
(220) 2020 03 26
(210) 511973
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gęś ZAGRODOWA
(540)

(591) biały, ciemnobrązowy, ciemnoniebieski, czerwony,
jasnobrązowy, niebieski, złoty, żółty
(531) 03.07.06, 25.03.01, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(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 produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, żywe
zwierzęta, karma dla zwierząt, jaja do wysiadywania.
(111) 336162
(220) 2020 03 26
(210) 511974
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sedar jaja Zagrodowe
(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
gotowane z mięsa, wędliny, konserwy mięsne, jaja, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona,
żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, jaja do wysiadywania.
(111) 336163
(220) 2020 03 26
(210) 511978
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Milka, Delikatność smakuje lepiej
(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz preparaty do wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cukiernicze
nielecznicze, w szczególności wyroby czekoladowe i/lub cukrowe,
ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki i wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody spożywcze, mianowicie lody, mrożone słodycze
i desery, słodycze i desery chłodzone, smarowidła czekoladowe.
(111) 336164
(220) 2020 03 27
(210) 511986
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENT
(540)

(591) jasnoróżowy, ciemnoróżowy, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
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(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, 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, 10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze
do celów medycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków, spraye [aerozole] do celów medycznych,
spraye do celów medycznych (ręczne-), urządzenia medyczne
do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia
medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do nosa, elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory do odciągania plwocin, plastry
do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia i smoczki, bandaże elastyczne,
bandaże nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia
niemowląt, butelki dla dzieci, butelki do przechowywania mleka
matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, kubeczki do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków, odciągacze mleka
z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 napoje
bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.

(111) 336165
(220) 2020 03 27
(210) 511987
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MONSUN
(510), (511) 11 urządzenia wentylacyjne, wentylatory do systemów
wentylacji i klimatyzacji, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa wentylatorów oraz urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, handlowe wyceny
wentylatorów oraz urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, informacja
handlowa w zakresie wentylatorów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji.
(111) 336166
(220) 2020 03 27
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) VIVSIANYI MYKHAILO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GP GreenPolis
(540)

(210) 511989

(591) zielony, ciemnozielony, czarny
(531) 07.05.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie,
sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi
ogrodnicze, usługi z zakresu szkółek roślin.
(111) 336167
(220) 2020 03 27
(210) 511995
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVE VEGE
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(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko, mleczne produkty, napoje mleczne, koktajle
mleczne, desery mleczne, kefir [napój mleczny], jogurty, jogurty pitne, jogurty smakowe, jogurt sojowy, mleko sojowe, mleko owsiane,
mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, napoje na bazie
mleka sojowego, owsianego, kokosowego, migdałowego, ryżowego,
desery na bazie mleka sojowego, owsianego, kokosowego, migdałowego, ryżowego.
(111) 336168
(220) 2020 03 27
(210) 511997
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) HOVHANNISYAN ARKADI, HOVHANNISYAN ALEKSANDRA
REVITAL SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOŚCINNOŚĆ KAUKAZU Lavash
(540)

(591) brązowy, pomarańczowy, czarny, jasnożółty
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje z grillem, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, restauracje serwujące wykwintne
artykuły spożywcze, restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, serwowanie napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrznego, usługi w zakresie gotowania posiłków, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 336169
(220) 2020 03 27
(210) 511998
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma AVE VEGE
(540)

(591) brązowy, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mleko, mleczne produkty, napoje mleczne, koktajle
mleczne, desery mleczne, kefir [napój mleczny], jogurty, jogurty pit-
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ne, jogurty smakowe, jogurt sojowy, mleko sojowe, mleko owsiane,
mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, napoje na bazie
mleka sojowego, owsianego, kokosowego, migdałowego, ryżowego,
desery na bazie mleka sojowego, owsianego, kokosowego, migdałowego, ryżowego.

(111) 336170
(220) 2020 03 27
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) PARKITA JAŚMINA, Warszawa (PL);
SERAFIN NORBERT, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dzieńdobry
(540)

(210) 511999

(531) 03.01.08, 27.05.01
(510), (511) 18 plecaki, torby na zakupy, torebki, torby bez wyposażenia na kosmetyki, torby sportowe, torby plażowe, torby płócienne,
24 zasłony, tkaniny na zasłony, pościel, obrusy, poszewki na poduszki, 25 odzież damska, męska i dziecięca, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, kurtki, opaski na głowę, kaptury, odzież sportowa, odzież
codzienna, szaliki, kombinezony, dzianina, spódnice, topy, długie luźne stroje, palta, pulowery, dżinsy, peleryny [płaszcze], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, koszule, podkoszulki, swetry
rozpinane, damska bielizna, kostiumy kąpielowe, szlafroki, szale, bluzy sportowe, koszulki polo, spodenki, skarpetki, obuwie, rękawiczki,
kapelusze i czapki, 42 projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie ubrań, planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, projektowanie wnętrz komercyjnych projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie
graficzne ilustracji, projektowanie produktu [wzornictwo].		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 336171
(220) 2020 05 04
(210) 513042
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eDO App
(540)

(531) 27.05.01, 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, biometryczne dokumenty tożsamości, biometryczne systemy kontroli dostępu, elektroniczne
etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, elektroniczne znaczniki, karty
inteligentne [karty z układem scalonym], karty kodowane, mobilne
aplikacje, oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie do identyfikacji użytkownika, logowania i podpisu elektronicznego, oprogramowanie do inteligentnych umów, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie komputerowe [programy],
oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie komputerowe systemów biometrycznych
do identyfikacji i potwierdzania tożsamości osób, oprogramowanie
umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji rozliczeniowych, programy do przetwarzania danych, programy komputerowe
do umożliwiania i kontroli dostępu, programy na smartfony, systemy
identyfikacji biometrycznej, urządzenia i sprzęt komputerowy, urządzenia i przyrządy do sprawdzania tożsamości, podpisu i identyfikacji, urządzenia do identyfikacji biometrycznej, użytkowe programy

Nr 9/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

komputerowe do pobrania, elektroniczne dokumenty tożsamości,
publikacje elektroniczne, do pobrania, urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, czytniki kart i dokumentów elektronicznych, pokrowce i obudowy na smartfony, pokrowce i obudowy na tablety, 35
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badanie rynku,
dostarczanie informacji marketingowej i biznesowej, gromadzenie
i systematyzacja pisemnych komunikatów i danych, gromadzenie
informacji w rejestrach komputerowych, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, reklama, rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, skomputeryzowana weryfikacja danych, sporządzanie dokumentów, usługi w zakresie rozliczeń, weryfikacja przetwarzania danych, zarządzanie dokumentacją
biznesową, zbieranie biznesowych danych statystycznych, badania
w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, komputerowe zarządzanie
plikami, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych 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, 38 bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji treści,
przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, usługi łączności
on-line, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie elektronicznego
przesyłania dokumentów, zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych
do zdalnego wglądu, świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny
kanał komunikacji, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja
danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart kredytowych,
42 analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego
w celu ochrony danych, działalność badawczo-rozwojowa, projektowanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, badania
techniczne z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, internetowego i danych, opracowywanie i utrzymywanie oprogramowania
do korzystania z bezpiecznej identyfikacji użytkownika, logowania
i podpisu elektronicznego na stronach internetowych, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania
kradzieży tożsamości w internecie, informacje i porady dotyczące
projektowania, badań i rozwoju zabezpieczeń dokumentów identyfikacyjnych i tożsamości, opracowywanie i monitorowanie systemów
komputerowych do celów bezpieczeństwa, programowanie elektronicznych systemów kontroli, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie procesów i technologii zabezpieczeń i ochrony przed
nieautoryzowanym kopiowaniem, fałszowaniem i podrabianiem
dokumentów, dokumentów identyfikacyjnych i tożsamości, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, rozwój
rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców usług
internetowych, rozwój i utrzymanie oprogramowania do korzystania
z bezpiecznej identyfikacji użytkownika, logowania i podpisu elektronicznego na stronach internetowych, szyfrowanie, świadczenie
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu
komputerowego, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania
dla aplikacji online, usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, usługi certyfikacji
danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie uwierzytelniania, platforma jako usługa [PaaS], oprogramowanie
jako usługa [SaaS], wynajmowanie serwerów www, wynajem czytników dokumentów elektronicznych, 45 certyfikaty bezpieczeństwa
do przygotowywania kart identyfikacyjnych, doradztwo w dziedzinie kradzieży danych i kradzieży tożsamości, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, usługi elektronicznego monitorowania w celach
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bezpieczeństwa, usługi rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie
potwierdzania i weryfikacji tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, zabezpieczenie dokumentów, zapewnienie uwierzytelnienia
osobistych informacji identyfikacyjnych, znakowanie dokumentów
w celu ich zabezpieczenia, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie własności intelektualnej, wynajem
czytników dokumentów służących potwierdzeniu tożsamości.

(111) 336172
(220) 2020 04 30
(210) 513047
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) ŁABĘCKI PRZEMYSŁAW P.H.U. ŁABĘCKI PRZEMYSŁAW,
Małkinia Górna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) estd 2008 Pokusa TASTY FOOD
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji typu fast-food, restauracje oferujące dania
na wynos, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, bary sałatkowe, usługi kawiarni .
(111) 336173
(220) 2020 04 30
(210) 513048
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) MAJSZYK GRZEGORZ AMG COMMUNICATIONS, Brwinów (PL);
ALBIN MAREK CCS-COMMUNICATIONS & CONFERENCE SERVICE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inveni.re
(540)

(591) jasnozielony, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do tłumaczenia języków obcych, 41 tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, 42 projektowanie i opracowywanie elektronicznych słowników i baz danych
w zakresie tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych
w zakresie tłumaczeń językowych.	
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 336174
(220) 2020 04 28
(210) 513058
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732) LIPIŃSKA SYLWIA VERONA, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bartex
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele z przegródkami
na karty, portfele nie z metali szlachetnych, portfele na karty, portfe-
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le na karty wizytowe, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: portfele, portfele skórzane, portfele z przegródkami
na karty, portfele nie z metali szlachetnych, portfele na karty, portfele na karty wizytowe.

(111) 336175
(220) 2020 05 04
(210) 513062
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) WAMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WAMA GOLD
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, sztuczna biżuteria, biżuteria z metali, biżuteria z kamieni szlachetnych, diamenty, kamienie półszlachetne i szlachetne, medaliony, obrączki, ozdoby [biżuteria], perły,
stopy metali szlachetnych, sztabki metali szlachetnych, złoto nieprzetworzone lub kute, spinki do mankietów, szpilki i spinki do krawatów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi
w zakresie zamówień o-line, reklama.
(111) 336176
(220) 2020 05 05
(210) 513063
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) WŁOSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNATIONAL AUTOMOTIVE BUSINESS MEETING IABM
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, badanie rynku, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, badanie działalności gospodarczej i rynku, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, 41 publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, seminaria, 45 badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych.
(111) 336177
(220) 2020 05 04
(210) 513068
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) ŁANKIEWICZ ANDRZEJ, Zgierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Złoty Skorpion
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, sztuczna biżuteria, biżuteria z metali, biżuteria z kamieni szlachetnych, diamenty, kamienie półszlachetne i szlachetne, medaliony, obrączki, ozdoby [biżuteria], perły,
stopy metali szlachetnych, sztabki metali szlachetnych, złoto nieprzetworzone lub kute, spinki do mankietów, szpilki i spinki do krawatów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi
w zakresie zamówień on-line, reklama.
(111) 336178
(220) 2020 05 07
(210) 513156
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) Deciem Beauty Group Inc., Toronto (CA)
(540) (znak słowny)
(540) PWDR
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała,
produkty do pielęgnacji skóry i ciała, mianowicie środki nawilżające
do twarzy, środki nawilżające do ciała, preparaty przeciwdziałające
starzeniu się skóry twarzy, produkty przeciwstarzeniowe do ciała,
mianowicie kremy przeciwstarzeniowe do ciała, płyny, żele, olejki,
środki czyszczące, mydła do ciała, peelingi, środki nawilżające, odżywki do skóry, środki zmiękczające skórę [emolienty] i preparaty
do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, środki do stosowania
miejscowego na skórę szyi mianowicie płyny, kremy, żele, olejki,
środki czyszczące, peelingi, środki nawilżające, odżywki do skóry,
środki zmiękczające skórę [emolienty] i preparaty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki do stosowania na skórę szyi, nielecznicze
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środki na rozstępy skórne, mianowicie płyny, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, środki nawilżające, odżywki do skóry, środki zmiękczające skórę [emolienty] i preparaty do pielęgnacji skóry
usuwające zmarszczki do dostosowania na rozstępy skórne, nielecznicze środki na cellulit mianowicie płyny, kremy, żele, olejki, środki
czyszczące, środki nawilżające, odżywki do skóry zmniejszające cellulit, środki wybielające i/lub rozjaśniające skórę, mianowicie płyny,
kremy, żele, olejki, środki czyszczące, nawilżające, odżywki do skóry
do wybielania i rozjaśniania skóry, produkty do pielęgnacji włosów,
mianowicie spraye do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki
do włosów i żele do włosów, mydła, mianowicie mydła przeciwpotowe, mydła do ciała, mydła do kąpieli i mydła do rąk, olejki eteryczne,
płyny do włosów, środki do czyszczenia zębów, kremy do twarzy
i ciała, płyny do mycia ciała, szampony, środki nawilżające do ciała,
woda kolońska, woda perfumowana, produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego.

(111) 336179
(220) 2020 05 07
(210) 513157
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) Deciem Beauty Group Inc., Toronto (CA)
(540) (znak słowny)
(540) PWDRS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała,
produkty do pielęgnacji skóry i ciała, mianowicie środki nawilżające
do twarzy, środki nawilżające do ciała, preparaty przeciwdziałające
starzeniu się skóry twarzy, produkty przeciwstarzeniowe do ciała,
mianowicie: kremy przeciwstarzeniowe do ciała, płyny, żele, olejki,
środki czyszczące, mydła do ciała, peelingi, środki nawilżające, odżywki do skóry, środki zmiękczające skórę [emolienty] i preparaty
do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, środki do stosowania
miejscowego na skórę szyi, mianowicie: płyny, kremy, żele, olejki,
środki czyszczące, peelingi, środki nawilżające, odżywki do skóry,
środki zmiękczające skórę [emolienty] i preparaty do pielęgnacji
skóry usuwające zmarszczki do stosowania na skórę szyi, nielecznicze środki na rozstępy skórne, mianowicie: płyny, kremy, żele, olejki,
środki czyszczące, peelingi, środki nawilżające, odżywki do skóry,
środki zmiękczające skórę [emolienty] i preparaty do pielęgnacji
skóry usuwające zmarszczki do dostosowania na rozstępy skórne,
nielecznicze środki na cellulit, mianowicie: płyny, kremy, żele, olejki,
środki czyszczące, środki nawilżające, odżywki do skóry zmniejszające cellulit, środki wybielające i / lub rozjaśniające skórę, mianowicie:
płyny, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, nawilżające, odżywki
do skóry do wybielania i rozjaśniania skóry, produkty do pielęgnacji
włosów, mianowicie: spraye do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów i żele do włosów, mydła, mianowicie: mydła
przeciwpotowe, mydła do ciała, mydła do kąpieli i mydła do rąk, olejki eteryczne, płyny do włosów, środki do czyszczenia zębów, kremy
do twarzy i ciała, płyny do mycia ciała, szampony, środki nawilżające
do ciała, woda kolońska, woda perfumowana, produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego.
(111) 336180
(220) 2020 05 08
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) ULINOWICZ MARTYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smartbutnothard.com
(540)

(210) 513202

(591) niebieski, czarny
(531) 13.01.17, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauka w zakresie sportu, świadczenie usług
edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, szkolenia w zakresie
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, wynajmowanie robotów edukacyjnych, wypożyczanie
przyrządów dydaktycznych, wypożyczanie materiałów instruktażo-
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wych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, wypożyczanie
urządzeń oświetleniowych do studiów telewizyjnych, wypożyczanie
urządzeń oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych, akademie, badania edukacyjne, analizowanie wyników testów
i danych edukacyjnych dla osób trzecich, budowanie zespołu (edukacja), coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych,
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo
zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja
dorosłych, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych
elektronicznych, edukacja i szkolenia w dziedzinie inżynierii samochodowej, edukacja [nauczanie], edukacja online z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja
prawna, edukacja przedszkolna, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja
w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja w dziedzinie
przetwarzania danych, edukacja w zakresie świadomości ruchowej,
edukacja zawodowa, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edukacyjne usługi doradcze, egzaminy edukacyjne dla użytkowników
chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu dronów, egzaminy
edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja o edukacji, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń
zawodowych, informacje związane z egzaminowaniem, instruktaż
lotniczy, instruktaż w zakresie latania samolotem, instruktaż w zakresie latania, instruktaż w zakresie technik komunikacyjnych, kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, kształcenie praktyczne
[pokazy], kształcenie ustawiczne, kształcenie uzupełniające [pomaturalne], kursy edukacyjne dotyczące projektowania, kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej, kursy edukacyjne związane z automatyzacją, kursy
instruktażowe, kursy językowe, kursy korespondencyjne, kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, kursy korespondencyjne, nauka
na odległość, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, kursy
rozwijające umiejętności konsultacyjne, kursy samoświadomości
[szkolenia], kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi
przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficznych, kursy szkoleniowe w dziedzinie bankowości, kursy szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe
w dziedzinie nauk ścisłych, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa,
kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy szkoleniowe w zakresie
projektowania silników, kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, kursy szkoleniowe w zakresie łączenia włókien światłowodowych, kursy
szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją,
marketingiem i biznesem, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z analizą systemów, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem,
kursy szkoleniowe związane ze sprzętem komputerowym, kursy
szkoleniowe związane z medycyną, kursy szkoleniowe związane
z obsługą klienta, kursy szkoleniowe związane z projektowaniem baz
danych, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy szkolne
związane z przygotowaniem do egzaminów, kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu komputerowego, kursy w zakresie
rozwoju osobistego, mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku
szkolnym, medyczne usługi edukacyjne, nauczanie, nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie języków obcych, nauczanie pływania, nauczanie technik ratowania życia, nauczanie,
trening i instruktaż sportowy, nauczanie w dziedzinie medycyny,
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nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi,
nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w zakresie CAD
(projektowania wspomaganego komputerowo), nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie wspomagane komputerowo, nauczanie z zakresu
przetwarzania danych, nauka fotografii, nauka indywidualna, ocena
orientacji zawodowej, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie
międzynarodowych programów wymiany studentów, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja egzaminów [edukacja],
organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, organizacja
i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja
konferencji edukacyjnych, organizacja kursów językowych, organizacja seminariów, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw w celach
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zajęć, organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali
w celach edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie
edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
targów edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla
niewielkiej grupy uczniów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie indywidualnej nauki języków, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących
edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie
kursów korespondencyjnych, organizowanie kursów stosujących
metody nauczania programowanego, organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania
na odległość, organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie
programów szkolenia dla młodzieży związanych z przemysłem narzędziowym, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia młodzieży związanych z branżą budowlaną, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie
seminariów, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie
seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów edukacji ustawicznej, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, organizowanie szkoleń
sportowych, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej
i żywienia, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie wykładów,
organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie wystaw
edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie zajęć dy-
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daktycznych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie
zjazdów w celach edukacyjnych, planowanie konferencji w celach
edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, podyplomowe kursy
szkoleniowe, podyplomowe kursy szkoleniowe związane ze studiami z zakresu zarządzania, podyplomowe kursy szkoleniowe związane z technologią inżynieryjną, pokazy [do celów szkoleniowych],
pokazy edukacyjne, pokazy sprzętu fotograficznego [do celów szkoleniowych], produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na wykładach z zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, produkowanie
materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów
z zakresu zarządzania, programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, prowadzenie edukacyjnych programów
wspierających dla pacjentów, prowadzenie imprez edukacyjnych,
prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji
edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów dotyczących szkoleń administracyjnych, prowadzenie kursów dotyczących
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów dotyczących administrowania działalnością gospodarczą, prowadzenie
kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych związanych
z branżą turystyczną, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów
edukacyjnych w zakresie inżynierii, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych,
prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie uniwersyteckim, prowadzenie
kursów nauki na odległość na poziomie dyplomowym, prowadzenie
kursów nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, prowadzenie
kursów nauki na odległość na poziomie średnim, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie podstawowym, prowadzenie
kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie
kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie seminariów, prowadzenie seminariów instruktażowych związanych z organizacją czasu, prowadzenie seminariów szkoleniowych
dla klientów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie
seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem, prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji
silników, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw
silników, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw
łodzi motorowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących
konserwacji silników samochodowych, prowadzenie warsztatów
[szkolenia] dotyczących konserwacji łodzi motorowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników samochodowych, prowadzenie wystaw
w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych,
prowadzenie zajęć, przekazywanie know-how [szkolenia], przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów
edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów
szkoleniowych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów,
przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, przyznawanie
świadectw edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, seminaria edukacyjne, seminaria, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, skomputeryzowane szkolenia, sprawdziany edukacyjne, świadczenie usług edukacyjnych
dotyczących biologii, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie
zdrowia, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych,
szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia dla pilotów
i obsługi kabiny pasażerskiej, szkolenia dotyczące elektroniki, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, szkolenia dotyczące
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prowadzenia ksiąg, szkolenia edukacyjne, szkolenia i nauczanie
w dziedzinie medycyny, szkolenia komputerowe, szkolenia nauczycieli, szkolenia nauczycieli sportowych, szkolenia personelu, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego,
szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektrycznego, szkolenia praktyczne w dziedzinie spawania, szkolenia przemysłowe, szkolenia techniczne w dziedzinie ryzyka przemysłowego,
szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia techniczne związane z higieną, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia
w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych,
szkolenia w zakresie konserwacji edytorów tekstu, szkolenia w zakresie konserwacji komputerów, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia
w zakresie obsługi programów do przetwarzania danych, szkolenia
w zakresie obsługi systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie
obsługi urządzeń i instrumentów naukowych do badań laboratoryjnych, szkolenia w zakresie opracowywania obwodów scalonych,
szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramowania,
szkolenia w zakresie opracowywania programów komputerowych,
szkolenia w zakresie programowania komputerów, szkolenia w zakresie projektowania obwodów scalonych, szkolenia w zakresie projektowania systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie projektowania programów komputerowych, szkolenia w zakresie
projektowania pamięci komputerowych, szkolenia w zakresie projektowania, szkolenia w zakresie projektowania komputerów, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, szkolenia
w zakresie przetwarzania danych, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie rozwijania pamięci komputerowych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie sztuk wizualnych,
szkolenia w zakresie technik komputerowych, szkolenia w zakresie
technik przetwarzania danych, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie
użytkowania maszyn budowlanych, szkolenia w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, szkolenia z obsługi pamięci komputerowych, szkolenia z obsługi obwodów scalonych, szkolenia z obsługi
systemów skomputeryzowanych, szkolenia z zakresu obsługi czujników optycznych, szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, szkolenia
z zakresu świadczenia usług prawnych, szkolenia z zakresu użytkowania dźwigów, szkolenia z zakresu użytkowania komputerów, szkolenia zawodowe w zakresie mechaniki, szkolenia żeglarskie, szkolenia związane z finansami, szkolenia związane z przetwarzaniem
danych, szkolenia związane z technikami przetwarzania danych,
szkolenia związane ze sprzętem komputerowym, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, szkolenie biznesowe zapewniane
za pomocą struktury symulacyjnej, szkolenie dotyczące komputerów, szkolenie i instruktaż, szkolenie personelu dla zapewnienia
maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z systemami biurowymi, szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z przetwarzaniem tekstu,
szkolenie personelu zajmującego się finansami, szkolenie techniczne
związane z analizą chemiczną, szkolenie w oparciu o komputery,
szkolenie w zakresie administracji, szkolenie w zakresie instalowania
komputerów, szkolenie w zakresie inżynierii elektrycznej, szkolenie
w zakresie konserwacji pojazdów, szkolenie w zakresie napraw komputerów, szkolenie w zakresie pisania programów komputerowych,
szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie rachunkowości,
szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi procesorów danych, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, szkolenie z prowadzenia pojazdów użytkowych, szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenie związane
z karierą zawodową, szkoły korespondencyjne, testy edukacyjne,
trening osobisty [szkolenie], trening rozwoju osobistego, trening
umiejętności zawodowych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia
i sprawności fizycznej, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line,
udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie kursów szkoleniowych w zakresie komputerów, udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania okre-
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ślonych zawodów, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, udostępnianie
materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie obiektów
i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, udostępnianie obiektów
i sprzętu do przeprowadzania egzaminów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie
obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
do szkoleń w zakresie umiejętności pracowniczych, udostępnianie
obiektów i sprzętu treningowego, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, udzielanie informacji
związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji związanych z kształceniem
pomaturalnym uzupełniającym za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi doradcze
w zakresie szkoleń, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze
w zakresie edukacji dotyczące księgowości, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa edukacyjnego,
usługi doradztwa związane z przedmiotami akademickimi, usługi
dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacji biznesowej,
usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się
do księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu,
usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne dla
przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi
edukacyjne dotyczące komputerów, usługi edukacyjne dotyczące
umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące handlu, usługi
edukacyjne dotyczące przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne dotyczące pisania programów
komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące wywoływania zdjęć,
usługi edukacyjne dotyczące drukowania zdjęć, usługi edukacyjne
dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące
zarządzania, usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne dotyczące użycia komputerów w działalności gospodarczej, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością
gospodarczą, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie
nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w postaci kursów
na poziomie uniwersyteckim, usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod
nauczania przetwarzania danych, usługi edukacyjne w zakresie szkół
średnich, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi
edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, usługi
edukacyjne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem franszyzowym, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne
w zakresie fotografii, usługi edukacyjne wspomagane komputerowo
w dziedzinie zarządzania biznesowego, usługi edukacyjne z zakresu
nauczania technik transkrypcyjnych, usługi edukacyjne związane
z przetwarzaniem danych, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, usługi edukacyjne związane ze skrótowym systemem zapisu, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
intelektualnej dzieci, usługi edukacyjne związane z biznesem, usługi
edukacyjne związane z modelowaniem, usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi egzaminów akademickich, usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi informacyjne
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dotyczące edukacji, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi instruktażowe w zakresie przetwarzania danych, usługi konsultacyjne
dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, usługi konsultacyjne
w zakresie edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne w zakresie
szkolenia inżynierów, usługi konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi kształcenia praktycznego, usługi mentoringu biznesowego, usługi nauczania dotyczące medycyny, usługi nauczania
języka angielskiego, usługi nauczania percepcyjnego, usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, usługi nauczania związane z branżą optyczną,
usługi nauczania związane z pomocą biznesową, usługi nauki na odległość świadczone online, usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej
do celów szkoleniowych, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
szkół, usługi szkół korespondencyjnych, usługi szkół w zakresie nauczania rysunku budowlanego, usługi szkół wyższych w zakresie szkoleń inżynieryjnych, usługi szkoleń pracowników związane z nowoczesną technologią biurową, usługi szkolenia dla personelu, usługi
szkolenia zawodowego, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania,
usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi szkoleniowe dla inżynierów dźwięku, usługi szkoleniowe
dla biznesu, usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, usługi szkoleniowe dla przemysłu, usługi szkoleniowe dla techników kinowych, usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe dotyczące
instalacji komputerów, usługi szkoleniowe dotyczące przesyłania
danych, usługi szkoleniowe dotyczące latania, usługi szkoleniowe
dotyczące sprzątania biur, usługi szkoleniowe dotyczące konserwacji
systemów testujących sterowanych komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące wspomaganego komputerowo wytwarzania, usługi
szkoleniowe dotyczące projektowania wspomaganego komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące testowania wspomaganego komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące inżynierii elektrycznej,
usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym,
usługi szkoleniowe dotyczące naprawy systemów testujących sterowanych komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące instalacji systemów testujących sterowanych komputerowo, usługi szkoleniowe
dotyczące projektowania, usługi szkoleniowe dotyczące ekspresji
wokalnej, usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania handlem
detalicznym, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi szkoleniowe
w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania projektami, usługi szkoleniowe w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi
szkoleniowe w zakresie logistyki, usługi szkoleniowe w zakresie
sprzedaży, usługi szkoleniowe w zakresie produkcji, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie systemów komputerowych, usługi szkoleniowe w zakresie obsługi wspomaganych
komputerowo systemów inżynieryjnych, usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania
inżynieryjnego, usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw
zarządzania, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, usługi
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi szkoleniowe związane z komputerami, usługi szkoleniowe związane z przetwarzaniem danych, usługi szkoleniowe związane z konserwacją
komputerów, usługi szkoleniowe związane z konserwacją pojazdów,
usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem
na cztery koła, usługi szkoleniowe związane z naprawą komputerów,
usługi szkoleniowe związane z naprawą pojazdów, usługi trenerów
osobistych, usługi w zakresie kształcenia uniwersyteckiego, usługi
w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, usługi
w zakresie oceniania w edukacji, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi w zakresie szkoleń handlowych, usługi w zakresie szkolenia
zawodowego, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie szkoleń komputerowych, usługi w zakresie szkoleń inżynieryjnych, usługi w zakresie szkoleń i przygotowania zawodowego, usługi
w zakresie tworzenia programów do nauki przetwarzania danych,
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usługi w zakresie wychowania fizycznego wspomagane komputerowo, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami
sprzedażowymi, usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu
używania komputerów, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania klawiatur komputerowych, warsztaty w celach edukacyjnych,
warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie nagród edukacyjnych, wykłady na temat umiejętności marketingowych, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnianie edukacji,
zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, zapewnianie
instruktażu związanego z programowaniem komputerów, zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, zapewnianie kursów dotyczących oceny umiejętności, zapewnianie kursów edukacyjnych dotyczących telekomunikacji, zapewnianie kursów
edukacyjnych związanych z komputerami, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z elektroniką, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów
instruktażowych w zakresie zarządzania ogólnego, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem,
zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią informacyjną,
zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie kursów
szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, zapewnianie kursów
szkoleniowych na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie kursów
szkoleniowych na poziomie podyplomowym, zapewnianie kursów
szkolenia ustawicznego, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie prywatnych lekcji w dziedzinie geometrii, zapewnianie
seminariów szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleń, kształcenia
i nauczania, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, zapewnianie testów
edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, zapewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy uczniów, zapewnianie zajęć uzupełniających z matematyki, zarządzanie usługami edukacyjnymi, zawodowe
szkolenia związane z lotniskami, adaptacja i montaż kinematograficzny, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, fotografia, fotografia
lotnicza, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, mikrofilmowanie dla osób trzecich, montaż filmów, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, opracowywanie formatów do filmów, opracowywanie
sprawozdań w zakresie nauczania, prezentacja nagrań wideo, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, produkcja edukacyjnych
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów
telewizyjnych, produkcja efektów specjalnych do filmów, produkcja
efektów specjalnych do telewizji, produkcja filmów szkoleniowych,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach
rozrywkowych, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja muzyczna, produkcja
nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań
dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master], produkcja nagrań wzorcowych
[master] audio, produkcja obrazów animowanych, produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań, produkcja piosenek do filmów, produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja programów animowanych i z udziałem aktorów, produkcja programów dźwiękowych,
produkcja przedstawień i filmów, produkcja rozrywki audio, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja taśm wideo do użytku
firmowego podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, produkowanie filmów, programowanie [układanie rozkładu programów]
w globalnych sieciach komputerowych, projekcja filmów do celów
technicznych, realizacja nagrań audiowizualnych, świadczenie usług
w zakresie automatycznego nagrywania wideo, udostępnianie
obiektów i sprzętu do nagrań, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych mp3, udostępnia-
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nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach
MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej,
nie do pobrania, z Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, usługi edycji nagrań audio i wideo,
usługi filmowania z powietrza, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, usługi nagrywania i produkcji audio, usługi produkcji
filmów, usługi studia nagrań, usługi studiów nagrań dźwiękowych,
usługi studiów nagrań w zakresie wideo, usługi w zakresie animacji
efektów specjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie inżynierii
dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie nagrań audio i wideo,
usługi w zakresie nagrań fonicznych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie nagrań
dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie
obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów
wideo, organizacja konkursów edukacyjnych, administrowanie [organizacja] konkursami.
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(220) 2020 05 06
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) TWS INSTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twsinstall
(540)

(210) 513212

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.13
(510), (511) 37 usługi realizacji projektów budowlanych związanych
ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, rozbiórka i burzenie obiektów
budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, wykonywanie
wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wykonywanie pozostałych
instalacji budowlanych.
(111) 336182
(220) 2020 05 08
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 13
(732) DOLMOV STAMAT, Wołomin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UV-Clean Line
(540)

(210) 513239

(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.03.01
(510), (511) 11 lampy (urządzenia oświetleniowe), lampy stojące, podstawy lamp, zwieńczenia lamp, reflektory do lamp, stojaki
do lamp, osłony do lamp, lampy elektryczne, lampy bakteriobójcze, lampy UV nie do celów medycznych, lampy ultrafioletowe,
nie do celów medycznych, filtry do użycia z lampami, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy halogenowe UV z oparami metalu, lampy LED, oczyszczacze powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, elektryczne oczyszczacze powietrza, urządzenia
do oczyszczania gazu, instalacje do oczyszczania wody, urządzenia
do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania powietrza, jonizatory do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania powietrza,
przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia
i maszyny do oczyszczania powietrza, instalacje do oczyszczania,
odsalania i uzdatniania wody, urządzenia do oczyszczania wody
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do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania powietrza do celów domowych, filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub
przemysłowych instalacji], filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], urządzenia do oczyszczania powietrza w komorach z czystym powietrzem, dezynfektanty, urządzenia
do dezynfekcji, urządzenia do dezynfekcji wody, urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania.

(111) 336183
(220) 2020 05 08
(210) 513265
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 13
(732) ODJAS ANNA, SINIŁO MACIEJ
SOODI ANNA ODJAS
MACIEJ SINIŁO SPÓŁKA CYWILNA, Przejazdowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SOODI PIEROGARNIA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 marketing internetowy, informacja marketingowa,
reklama i marketing, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 43 restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje oferujące dania
na wynos, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, organizowanie bankietów, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, lodziarnie, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
restauracje samoobsługowe, restauracje z grillem, koktajlbary, kawiarnia, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, przygotowywanie posiłków i napojów, puby.
(111) 336184
(220) 2020 05 05
(210) 513280
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 27
(732) 5E SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 5E tax
(540)

(591) ciemnozielony, zielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt finansowy, fakturowanie, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi wypełniania zeznań podatkowych .
(111) 336185
(220) 2020 05 12
(210) 513305
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII, Pabianice (PL)
(540) (znak graficzny)
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(540)

(591) biały, czarny, granatowy, szary
(531) 02.01.23, 04.05.03, 26.01.10, 26.01.14, 29.01.14
(510), (511) 16 publikacje drukowane, broszury, czasopisma, książki,
opinie, raporty, sprawozdania, podręczniki, poradniki, druki okolicznościowe, programy wystaw, konferencji i sympozjów w postaci
drukowanej, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostępem on-line, organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów naukowych, organizowanie szkoleń
i warsztatów doskonalących, usługi kształcenia i doskonalenia zawodowego w dziedzinie fizjoterapii, 42 badania naukowe w dziedzinie
fizjoterapii, 44 usługi fizjoterapii, usługi medyczne, usługi szpitali,
usługi domów opieki, usługi paramedyczne.
(111) 336186
(220) 2020 05 13
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 13
(732) ŚLUSARCZYK JAROSŁAW, Andrychów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANDLE CANDLE
(540)

(210) 513324

(591) ciemnoróżowy, ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 świece, świece łojowe, świece zapachowe, zapachowe
świece aromaterapeutyczne, świece i knoty do oświetlenia, 35 usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej, w tym także sprzedaży on-line
produktów stanowiących świece lub powiązane akcesoria, pokazy
towarów do celów promocyjnych, prezentacje towarów i usług, przygotowywanie wystaw w celach handlowych.
(111) 336187
(220) 2020 05 08
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) FABRYKA SNU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fabryka Snu
(540)

(210) 513348

(591) szary, żółty
(531) 01.15.11, 01.01.04, 01.01.10, 26.01.02, 26.01.13, 26.01.20,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 pościel, pościel jako materiały tekstylne, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych,
artykuły tekstylne do użytku jako pościel, poszewki na poduszki,
ozdobne poszewki na poduszki, poszewki na poduszki do spania,
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narzuty, narzuty frotte, narzuty pikowane, narzuty trykotowe, narzuty na łóżka, narzuty do łóżeczek dziecięcych, poszwy na kołdry,
kołdry do łóżek, kołdry z materiałów tekstylnych, prześcieradła,
prześcieradła na łóżka, profilowane prześcieradła, tekstylia do wyposażenia domu, tekstylia do dekoracji wnętrz, tkaniny do dekoracji
wnętrz, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym,
ręczniki, ścierki do osuszania naczyń, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa następujących towarów: pościel, pościel jako materiały
tekstylne, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa z tekstylnych
materiałów nietkanych, artykuły tekstylne do użytku jako pościel,
poszewki na poduszki, ozdobne poszewki na poduszki, poszewki
na poduszki do spania, narzuty, narzuty frotte, narzuty pikowane, narzuty trykotowe, narzuty na łóżka, narzuty do łóżeczek dziecięcych,
poszwy na kołdry, kołdry do łóżek, kołdry z materiałów tekstylnych,
prześcieradła, prześcieradła na łóżka, profilowane prześcieradła, tekstylia do wyposażenia domu, tekstylia do dekoracji wnętrz, tkaniny
do dekoracji wnętrz, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie
domowym.

(111) 336188
(220) 2020 05 13
(210) 513352
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 06
(732) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLOMAT 24
(540)

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, konstrukcje przenośne metalowe, magazyny metalowe, metalowe konstrukcje, modułowe konstrukcje metalowe, systemy regałów [struktury]
metalowe do magazynowania, 7 dystrybutory automatyczne, maszyny do przenoszenia [podnoszenia] ładunków, platformy do podnoszenia do użytku z półkami do przechowywania, platformy obsługiwane maszynowo, podnoszące się ponad powierzchnię ziemi
i stosowane do celów magazynowych, mechanizmy wind, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, automatyczne dystrybutory mebli, 9 nośniki do przechowywania danych, nośniki danych
do odczytu maszynowego z zapisanymi programami, nośniki informacji do odczytu maszynowego, nośniki informacji [elektryczne lub
elektroniczne], pamięci elektroniczne, programy do przetwarzania
danych zapisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego,
urządzenia do przechowywania danych [elektryczne lub elektroniczne], elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, elektroniczne
urządzenia do programowania, sprzęt do przetwarzania danych, systemy przetwarzania danych, terminale wprowadzania danych, urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania maszynami,
oprogramowanie do synchronizacji baz danych, oprogramowanie
do zarządzania dużymi zbiorami danych, oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, oprogramowanie do zarządzania danymi
i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie logistyczne, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, panele sterowania wind,
39 magazynowanie, magazynowanie i składowanie, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów w dużych ilościach, organizowanie składowania towarów, składowanie, składowanie towarów,
składowanie towarów w magazynach, towary (składowanie-), magazynowanie mebli, składowanie mebli.
(111) 336189
(220) 2020 05 13
(210) 513376
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 13
(732) WILK STANISŁAW BAS-BIZNES-AGRO-SERWIS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Humvit-eko
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(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(111) 336190
(220) 2020 05 13
(210) 513377
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 06
(732) ARENTEWICZ ALEKSANDER OTOROLETY, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTOROLETY PRODUCENT ROLET WEWNĘTRZNYCH
(540)

(591) granatowy, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 rolety wewnętrzne.
(111) 336191
(220) 2020 05 13
(210) 513378
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 13
(732) SCANDIA COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCANDIA
(540)

(591) zielony
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki w postaci
kremów, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do rąk, nielecznicze kremy pod oczy, nielecznicze kremy do stóp, maseczki do twarzy i ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, masła do twarzy
i ciała, kremy i balsamy kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny do włosów i ciała,
preparaty do włosów, mydła i żele, preparaty do kąpieli, nielecznicze
płyny do kąpieli, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki eteryczne, produkty do mycia rąk, środki do czyszczenia rąk, żele
do rąk, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki do ciała
i twarzy, olejki do masażu, olejki do włosów, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mgiełki do ciała, nawilżane chusteczki kosmetyczne, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty złuszczające
do twarzy do użytku kosmetycznego, peelingi złuszczające do celów
kosmetycznych, peeling do stóp, środki do demakijażu, mleczko
do demakijażu, kosmetyki w formie mleczek, woda micelarna, zioła do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, mleczko
kąpielowe, szampony, odżywki do włosów, odżywki do paznokci,
preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, zestawy kosmetyków, 4 świece, świece
perfumowane, świece w puszkach, świece zapachowe, zapachowe
świece aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
świadczone online w zakresie następujących towarów: produkty
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
do stosowania na skórę, kosmetyki w postaci kremów, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do rąk, nielecznicze kremy pod oczy,
nielecznicze kremy do stóp, maseczki do twarzy i ciała, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, masła do twarzy i ciała, kremy i balsamy
kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, płyny do włosów i ciała, preparaty do włosów, mydła i żele, preparaty do kąpieli, nielecznicze płyny do kąpieli, olejki
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do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki eteryczne, produkty
do mycia rąk, środki do czyszczenia rąk, żele do rąk, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki do ciała i twarzy, olejki do masażu, olejki do włosów, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
mleczko kosmetyczne, mgiełki do ciała, nawilżane chusteczki kosmetyczne, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do pielęgnacji
skóry, oczu i paznokci, preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peeling do stóp, środki do demakijażu, mleczko kosmetyczne, mleczko
do demakijażu, woda micelarna, kosmetyki w formie mleczek, zioła
do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, mleczko kąpielowe, szampony, odżywki do włosów, odżywki do paznokci, preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty do czyszczenia zębów,
produkty perfumeryjne, zestawy kosmetyków, świece, świece perfumowane, świece w puszkach, świece zapachowe, zapachowe świece
aromaterapeutyczne, zestawy świeczek.

(111) 336192
(220) 2020 05 12
(210) 513417
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) GADAMSKI GRZEGORZ DECODORE GRZEGORZ GADAMSKI,
Bielawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Decodore
(540)

(591) różowy, fioletowy, niebieski, zielony, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, zasłony i firanki, 35 usługi w zakresie
promocji i reklamy na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zarządzania i administrowania w działalności handlowej, prace biurowe,
usługi w zakresie sprzedaży, obrotu, w tym pośrednictwa handlowego, towarów do aranżacji, dekoracji, projektowania i wykańczania
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych oraz ogrodów i publicznych terenów zieleni,
usługi doradztwa w zakresie prowadzenia i organizowania działalności gospodarczej, 39 usługi w zakresie dystrybucji towarów do aranżacji, dekoracji, projektowania i wykańczania budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych
oraz ogrodów i publicznych terenów zieleni, 42 usługi w zakresie
projektowania i doradztwa w projektowaniu, aranżacji, dekoracji
i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych oraz ogrodów i publicznych
terenów zieleni, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych
oraz ogrodów i publicznych terenów zieleni, usługi projektowe w zakresie budownictwa, usługi w zakresie projektowania i doradztwa
w projektowaniu mebli oraz innych wyrobów do aranżacji, dekoracji
i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych oraz ogrodów i publicznych
terenów zieleni.
(111) 336193
(220) 2020 05 14
(210) 513426
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZUŁOŚĆ I WOLNOŚĆ BUDUJMY RÓWNOWAGĘ W RELACJACH
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 36 organizacja zbiórek, zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórka funduszy
dobroczynnych jako środki ostrożności i zapobieganie katastrofom,
udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele
charytatywne, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe,
przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych,
organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich],
gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez
rozrywkowych, 41 trening osobisty [szkolenie], usługi trenerów osobistych, trening rozwoju osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, szkolenie
i coaching w zakresie relacji międzyludzkich, usługi edukacyjne, prowadzenie zajęć, warsztatów, konferencji i seminariów w dziedzinie
relacji osobistych, wydawanie materiałów drukowanych i publikacji
elektronicznych, publikacje książek, badań, analiz, manuali i raportów w zakresie budowania relacji i ich utrzymania, 44 doradztwo
psychologiczne, konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, przeprowadzanie testów
psychologicznych, terapia psychologiczna, usługi w zakresie testów
psychologicznych, usługi w zakresie oceny psychologicznej, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych i psychofizycznych, 45 doradztwo w zakresie relacji osobistych,
świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów
oraz dla ich rodzin, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego
rodzinom, zapewnianie wsparcia emocjonalnego dla pacjentów
i ich rodzin za pośrednictwem interaktywnych forów online, organizowanie spotkań dla rodzin pogrążonych w żałobie i po przejściach
traumatycznych.

(111) 336194
(220) 2020 05 14
(210) 513427
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 06
(732) ZESPÓŁ INNOWACYJNY PROMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOSULFEX Pulpa siarkowa
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom],
dodatki glebowe [nawożenie], dodatki chemiczne do nawozów, 5
preparaty grzybobójcze.
(111) 336195
(220) 2020 05 14
(210) 513462
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 06
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRNX X
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa,
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowej,
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
energetyzujące, napoje gazowane (proszek do wytwarzania), 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 serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok) [napój], sarsapa-
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rilla (napoje bezalkoholowe z), shandy [napój składający się z piwa
i lemoniady], soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz), niesfermentowany. woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty
do produkcji), woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska,
woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty), alkoholowe (esencje),
alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak,
brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol
na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier), miód pitny, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe na bazie trzciny
cukrowej, napoje alkoholowe zawierające owoce, piquette [wino
z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające), whisky, wino, wódka, 35 doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, informacje handlowe, analizy kosztów,
pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie danych do baz danych,
sondaże, rekrutacja personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psychotechniki, organizowanie targów i wystaw handlowych, projektowanie reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów,
rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej
w celu selekcji personelu, prowadzenie informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych na Polskę, prowadzenie
delikatesów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami
alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości, prowadzenie sklepów internetowych w branży spożywczej oferujących produkty szybko zbywalne, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów spożywczych.

(111) 336196
(220) 2020 05 14
(210) 513464
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 06
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRNX X
(540)

procentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty), alkoholowe (esencje),
alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak,
brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol
na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier), miód pitny, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe na bazie trzciny
cukrowej, napoje alkoholowe zawierające owoce, piquette [wino
z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające), whisky, wino, wódka, 35 doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, informacje handlowe, analizy kosztów,
pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie danych do baz danych,
sondaże, rekrutacja personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psychotechniki, organizowanie targów i wystaw handlowych, projektowanie reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów,
rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej
w celu selekcji personelu, prowadzenie informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych na Polskę, prowadzenie
delikatesów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami
alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości, prowadzenie sklepów internetowych w branży spożywczej oferujących produkty szybko zbywalne, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów spożywczych.

(111) 336197
(220) 2020 05 14
(210) 513474
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) WÓJCIK JAKUB CIBIDEX, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CIBIDEX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, konopie indyjskie do celów leczniczych, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, herbata lecznicza, 31
surowe produkty rolne, nasiona (ziarna), surowe produkty ogrodnicze, surowe produkty leśne, rośliny suszone, rośliny konopi, kwiaty
suszone, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt domowych, 35 reklama, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi sekretarskie i biurowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety.
(111) 336198
(220) 2020 05 18
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) ŁANKIEWICZ ANDRZEJ, Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY SKORPION
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, 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
energetyzujące, napoje gazowane (proszek do wytwarzania), 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 serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok) [napój], sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z), shandy [napój składający się z piwa
i lemoniady], soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz), niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty
do produkcji), woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska,
woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysoko-
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(210) 513606

(591) czarny, złoty, biały
(531) 27.05.01, 26.01.03, 29.01.13
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, sztuczna biżuteria, biżuteria z metali, biżuteria z kamieni szlachetnych, diamenty, kamienie półszlachetne i szlachetne, medaliony, obrączki, ozdoby [biżuteria], perły,
stopy metali szlachetnych, sztabki metali szlachetnych, złoto nieprzetworzone lub kute, spinki do mankietów, szpilki i spinki do krawatów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi
w zakresie zamówień on-line, reklama.
(111) 336199
(220) 2020 05 18
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732) WAMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WAMA GOLD

(210) 513607
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(591) złoty, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, sztuczna biżuteria, biżuteria z metali, biżuteria z kamieni szlachetnych, diamenty, kamienie półszlachetne i szlachetne, medaliony, obrączki, ozdoby [biżuteria], perły,
stopy metali szlachetnych, sztabki metali szlachetnych, złoto nieprzetworzone lub kute, spinki do mankietów, szpilki i spinki do krawatów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi
w zakresie zamówień on-line, reklama.
(111) 336200
(220) 2020 05 18
(210) 513618
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) WOLNIEWICZ-KESARIA MAGDALENA, Budzistowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEMPER
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością handlową, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania
przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez Internet, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 41 nauczanie i szkolenia, przekazywanie
know-how [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, prowadzenie kursów,
seminariów i warsztatów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, szkolenia edukacyjne, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, szkolenia personelu, szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia personelu, szkolenia
związane z finansami, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem
środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, 45 doradztwo prawne, usługi informacji prawnej, dostarczanie informacji prawnych, usługi doradcze w zakresie prawa.
(111) 336201
(220) 2020 05 21
(210) 513688
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 06
(732) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GoudenKorrel
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08
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(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(111) 336202
(220) 2020 05 21
(210) 513748
(151) 2020 11 20
(441) 2020 07 27
(732) LOKALNEOGNIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBELSKI STÓŁ
(540)

(531) 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, warzywa przetworzone, sałatki warzywne,
sałatki owocowe, sałatki gotowe, pasty warzywne, przetwory owocowe [dżemy], galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
dżemy i marmolady owocowe, przetworzone buraki, orzeszki ziemne w polewie miodowej, ogórki kiszone, ogórki konserwowe, powidła, bakalie, pestki dyni, 30 pasty warzywne [sosy], wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, herbata, herbata
lipowa, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], ciastka,
ciastka owsiane, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, chrzan
[sos przyprawowy], sos chrzanowy, miód, miód naturalny, naturalny
miód dojrzały, cukierki, przekąski wykonane z mąki zbożowej, słodycze o smaku owocowym, słodycze owocowe, nielecznicze słodycze
w postaci krówek, nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, 32 syropy i inne preparaty
bezalkoholowe do sporządzania napojów, syrop z czarnej porzeczki,
soki, soki warzywne jako napoje, soki owocowe jako napoje, napoje
bezalkoholowe, syrop malinowy, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
artykułami spożywczymi, prowadzona w stacjonarnych punktach
sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet.
(111) 336203
(220) 2020 05 22
(210) 513790
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) GRZEGORZ BARTOSZ OPREMA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMOLO
(540)

(591) biały, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 29 burgery, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie
lub głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), gotowe posiłki
składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się
głównie z ryb, gotowe produkty z warzyw, kandyzowane przekąski
owocowe, mięso i wyroby mięsne, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasta z owoców, placki smażone, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
potrawy mięsne z drobiu i ryb, produkty na bazie jaj, sałatki warzywne,
sałatki owocowe, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, pasztety, krokiety, produkty mleczne, wędliny, pasty do kanapek, smalec,
kawior, ryby morskie, ryby słodkowodne, ryby konserwowane, zioła,
zioła konserwowane, owoce morza nieżywe: homary, krewetki, langusty, małże, ostrygi, ajwar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], agar-agar do celów kulinarnych, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, biały miękki ser twarogowy, biały ser,
buliony, burgery mięsne, burgery sojowe, burgery warzywne, burgery
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z indyka, burgery z tofu, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, czosnek [konserwowany], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede
wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany
sos sojowy [sogalbi], dipy serowe, dipy, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne
do gotowania, frytki, galareta, gnocchi na bazie ziemniaków, golonka,
gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, guacamole, grzyby konserwowane, grzyby gotowe do spożycia, gulasze, hamburgery, hummus, jaja,
jaja ptasie i produkty z jaj, jogurt, kaszanka, kiełbasy, koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie warzyw
przeznaczone do gotowania, korniszony, konserwy mięsne, konserwy
rybne, konserwy z owocami, kostki bulionowe, krążki z cebuli, krem
na bazie masła, langusty, marmolada, marynowane papryczki jalapeno, marmolady owocowe, masło, mięsa wędzone, mięso gotowane,
mięso i wędliny, mieszanka olejów [do celów spożywczych], mieszanki
do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki do zup, mieszanki
owoców i orzechów, mieszanki serowe, mieszanki warzywne, mleczne
produkty, mrożone owoce, nabiał i substytuty nabiału, napoje z produktów mlecznych, nasiona jadalne, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki
kurczaka w panierce], oleje i tłuszcze jadalne, oleje jadalne do użytku
w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje sałatkowe, oleje smakowe,
oleje spożywcze, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki [przetworzone], omlety, orzechy łuskane, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, paluszki
rybne, paluszki serowe, pastrami, pasty do smarowania składające się
głównie z jajek, pasty do zup, pasty z ryb, owoców morza i mięczaków,
pasty warzywne, pikle, podroby, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone warzywa, przeciery warzywne, przeciery rybne, przeciery owocowe,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie sera, przekąski na bazie
warzyw, przetwory twarożkowe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, ser twardy, ser miękki, ser
mieszany, ser wędzony, rosół [zupa], purée z warzyw, purée z grzybów,
soki owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, suszone grzyby jadalne, suszone mięso, szaszłyki, żywność przygotowywana z ryb,
zapiekanki [żywność], wywar z warzyw, wywar, bulion, warzywa przetworzone, 43 usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi mobilnych restauracji, restauracje z grillem,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące
dania na wynos, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi restauracji,
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący
żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje
na przyjęcia koktajlowe, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie bankietów, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie
jedzenia i napojów, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi bufetów
w zakresie barów koktajlowych, usługi cateringu zewnętrznego, usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi kateringowe, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie,
wypożyczanie wyposażenia barowego, wypożyczanie wyposażenia
wnętrz, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, bary szybkiej obsługi [snack-bary], informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania
posiłków, kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, opieka nad dziećmi w klubach
malucha, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, restauracje dla
turystów, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, usługi
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charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie
i picia, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradców
w zakresie win, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi restauracyjne łącznie
z wyszynkiem, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie pubów, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego.

(111) 336204
(220) 2020 05 22
(210) 513792
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) SZYDŁOWSKI ZBIGNIEW BUSINESS ADVISER, Sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAJOWE CENTRUM RESTRUKTURYZACJI
(540)

(591) czarny, jasnożółty, ciemnożółty
(531) 03.07.17, 26.03.05, 26.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, doradztwo
w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, usługi
w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, 36
usługi związane z upadłością, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, agencje ściągania należności, usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, usługi w zakresie analiz finansowych, usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia
rachunków], doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości],
sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, sporządzanie raportów i analiz finansowych, 45 doradztwo prawne, porady prawne
i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi
alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi
monitorowania prawnego, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, sporządzanie ekspertyz prawnych.
(111) 336205
(220) 2020 05 22
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK 1840 Black
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne.

(210) 513849

(111) 336206
(220) 2020 05 22
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK 1840 Rose
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne.

(210) 513850

(111) 336207
(220) 2020 05 22
(210) 513854
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) RELIANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RELIANCE
(540)

(531) 06.01.04, 27.05.01
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(510), (511) 36 zarządzanie finansami, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, informacje finansowe, usługi badań dotyczących finansów.

(111) 336208
(220) 2020 05 22
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK 1840 Blue
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne.

(210) 513856

(111) 336209
(220) 2020 05 22
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK 1840 Pure
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne.

(210) 513857

(111) 336210
(220) 2020 05 24
(210) 513864
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICHOEXPERT
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, 5 lecznicze płyny do włosów, 9 programy komputerowe, 44 fryzjerstwo, usługi medycyny alternatywnej.
(111) 336211
(220) 2020 05 25
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) ZIELIŃSKI GRZEGORZ DGK, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWOCE DO BIURA
(540)

(210) 513866
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i mikrofalowe, elektroniczne przyrządy pomiarowe do użytku
w przemyśle i laboratoriach, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: urządzeń pomiarowo-badawczych, urządzeń, maszyn, oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, 37 aktualizacja, rozbudowa i kalibracja urządzeń pomiarowo-badawczych, serwis urządzeń elektronicznych, konserwacja i naprawa elektronicznych przyrządów pomiarowych do użytku
przemysłowego i laboratoryjnego.

(111) 336213
(220) 2020 05 25
(210) 513927
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) MIDOLUX 2 S. A., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM PAŁAC MŁODZIEJOWSKIEGO Miodowa 10
(540)

(591) szary
(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.19, 27.05.22, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 35 reklama, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, promocja inwestycji
w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych
i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w tym kompleksami handlowymi, usługowymi i rozrywkowymi,
pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych
i mieszkań, usługi sprzedaży miejsc parkingowych, pośrednictwo
w wynajmie i sprzedaży powierzchni handlowych i usługowych,
pobieranie czynszu, przyjmowanie opłat za rachunki, usługi agencji nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 41
działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie
konferencji, szkoleń (kursów), kongresów, sympozjów i seminariów,
organizowanie imprez rozrywkowych i sportowych, organizowanie
wystaw kulturalnych i edukacyjnych, muzea.
(111) 336214
(220) 2020 05 26
(210) 513993
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 06
(732) KRYSIEWICZ ANNA MATKA APTEKARKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Matka Aptekarka Ana Krysiewicz
(510), (511) 44 sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w zakresie
zdrowia.

(591) zielony, ciemoczerwony
(531) 05.07.13, 05.07.23, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługa sprzedaży detalicznej lub hurtowej świeżych owoców, mieszanek
owocowych, owoców suszonych, bakalii oraz soków owocowych, 43
usługi cateringu zewnętrznego.
(111) 336212
(220) 2020 05 25
(210) 513895
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) DERKACZ MAGDALENA, MODRYKAMIEŃ GRZEGORZ EMCFORTO SPÓŁKA CYWILNA, Stok Lacki-Folwark (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EMC-FORTO
(510), (511) 9 urządzenia i akcesoria do badania odporności na znormalizowane zaburzenia przewodzone, generatory i programowalne
źródła AC/DC do testów elektrycznych i do badania EMC, wzmacniacze półprzewodnikowe, wzmacniacze częstotliwości radiowych

(111) 336215
(220) 2020 06 02
(210) 514282
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) buy poland
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.01
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(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji
handlowych, pośrednictwo handlowe, pozyskiwanie, gromadzenie
i udostępnianie informacji, 41 organizowanie i obsługa konferencji,
szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów.

(111) 336216
(220) 2020 05 29
(210) 514151
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) BELLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sztombergi (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BELLANA
(510), (511) 24 bielizna pościelowa, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, artykuły tekstylne do użytku jako pościel,
koce do użytku na wolnym powietrzu, jedwabne koce na łóżka, koce
[podkłady] na materace, koce do łóżeczek dziecięcych, koce dla niemowląt, koce na kanapę, koce piknikowe, koce bawełniane, koce
jedwabne, koce wełniane, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i stołowa,
kapy na łóżka, kocyki dziecięce, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, przykrycia na łóżka, tekstylia, tekstylia do sypialni, 25 odzież,
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzież męska, damska i dziecięca, odzież dla małych dzieci, czapki jako nakrycia głowy, nakrycia
głowy, obuwie.
(111) 336217
(220) 2020 06 09
(210) 514598
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) TŁUŚCIK SEBASTIAN BUNT, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUNT
(510), (511) 3 perfumy, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki do włosów, kosmetyki
do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 9
okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, etui na okulary, woreczki na okulary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne,
18 torebki, portmonetki i portfele, torby i portfele skórzane, skórzane torebki, torby, torby podróżne, torby sportowe, torby na zakupy,
torby do pracy, torby na obuwie, torby uniwersalne, torby przenośne,
torby zakupowe, torby turystyczne, torby na kółkach, torby z imitacji
skóry, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, torby na pas i na biodra [nerki], kuferki na kosmetyki [puste], 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież sportowa, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzki, bluzki z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, swetry, swetry rozpinane, spodnie,
spódnice, sukienki, okrycia wierzchnie, kurtki, kurtki puchowe, kurtki
sportowe, piżamy, rękawiczki, rękawice, w tym rękawice ze skóry,
skóry surowej lub futra, szelki, szaliki, szale i chusty na głowę, szale,
apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bandany na szyję,
bielizna, bielizna nocna, bielizna osobista, chusteczki do kieszonki
piersiowej [poszetki], krawaty, paski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, pasy do przechowywania pieniędzy, nakrycia głowy, czapki jako nakrycia głowy,
daszki, kapelusze, skórzane nakrycia głowy, obuwie, obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej oraz usługi sprzedaży
online związane z następującymi produktami: perfumy, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary
korekcyjne, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, torebki, portmonetki, portfele, torby podróżne, torby sportowe, torby do pracy,
torby na obuwie, torby uniwersalne, torby zakupowe, torby turystyczne, torby na kółkach, torby podróżne, torby na pas i na biodra,
puste kuferki na kosmetyki, odzież, odzież sportowa, bluzy dresowe,
bluzy z kapturem, bluzki, bluzki z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, swetry, swetry rozpinane, spodnie, spódnice, sukienki,
okrycia wierzchnie, kurtki, kurtki puchowe, kurtki sportowe, szale,
apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, paski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, paski
z materiału, nakrycia głowy, czapki jako nakrycia głowy, daszki, obuwie, usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi produk-
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tami: perfumy, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, okulary, okulary
przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, torebki, portmonetki, portfele, torby podróżne, torby
sportowe, torby do pracy, torby na obuwie, torby uniwersalne, torby zakupowe, torby turystyczne, torby na kółkach, torby podróżne,
torby na pas i na biodra, puste kuferki na kosmetyki, odzież, odzież
sportowa, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzki, bluzki z krótkim
rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, swetry, swetry rozpinane,
spodnie, spódnice, sukienki, okrycia wierzchnie, kurtki, kurtki puchowe, kurtki sportowe, szale, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, bielizna, paski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, nakrycia głowy, czapki jako
nakrycia głowy, daszki, obuwie.

(111) 336218
(220) 2020 06 09
(210) 514599
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) TŁUŚCIK SEBASTIAN BUNT, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUNT OF KOLOR
(510), (511) 3 perfumy, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki do włosów, kosmetyki
do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 9
okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, etui na okulary, woreczki na okulary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne,
18 torebki, portmonetki i portfele, torby i portfele skórzane, skórzane
torebki, torby, torby podróżne, torby sportowe, torby na zakupy, torby
do pracy, torby na obuwie, torby uniwersalne, torby przenośne, torby
zakupowe, torby turystyczne, torby na kółkach, torby z imitacji skóry,
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, torby na pas i na biodra [nerki], kuferki na kosmetyki [puste], 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież sportowa, bluzy
dresowe, bluzy z kapturem, bluzki, bluzki z krótkim rękawem, T-shirty
z krótkim rękawem, swetry, swetry rozpinane, spodnie, spódnice, sukienki, okrycia wierzchnie, kurtki, kurtki puchowe, kurtki sportowe,
piżamy, rękawiczki, rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej
lub futra, szelki, szaliki, szale i chusty na głowę, szale, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bandany na szyję, bielizna, bielizna
nocna, bielizna osobista, chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki],
krawaty, paski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, pasy do przechowywania pieniędzy, nakrycia głowy, czapki jako nakrycia głowy, daszki, kapelusze, skórzane
nakrycia głowy, obuwie, obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie
dla mężczyzn, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej oraz usługi sprzedaży online związane z następującymi produktami: perfumy, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, okulary,
okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, torebki, portmonetki, portfele, torby podróżne,
torby sportowe, torby do pracy, torby na obuwie, torby uniwersalne,
torby zakupowe, torby turystyczne, torby na kółkach, torby podróżne,
torby na pas i na biodra, puste kuferki na kosmetyki, odzież, odzież
sportowa, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzki, bluzki z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, swetry, swetry rozpinane,
spodnie, spódnice, sukienki, okrycia wierzchnie, kurtki, kurtki puchowe, kurtki sportowe, szale, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, paski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane
z imitacji skóry, paski z materiału, nakrycia głowy, czapki jako nakrycia
głowy, daszki, obuwie, usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami: perfumy, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, etui na okulary
i okulary przeciwsłoneczne, torebki, portmonetki, portfele, torby podróżne, torby sportowe, torby do pracy, torby na obuwie, torby uniwersalne, torby zakupowe, torby turystyczne, torby na kółkach, torby
podróżne, torby na pas i na biodra, puste kuferki na kosmetyki, odzież,
odzież sportowa, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzki, bluzki
z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, swetry, swetry rozpinane, spodnie, spódnice, sukienki, okrycia wierzchnie, kurtki, kurtki
puchowe, kurtki sportowe, szale, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, bielizna, paski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, nakrycia głowy, czapki jako
nakrycia głowy, daszki, obuwie.
(111) 336219
(151) 2020 12 18

(220) 2020 06 02
(441) 2020 08 10

(210) 514546
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(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
(540)

(591) niebieski, granatowy, czerwony
(531) 26.11.13, 18.01.21, 14.03.16, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki i preparaty czyszczące i myjące, 5 środki dezynfekujące.
(111) 336220
(220) 2020 06 16
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) LIPCZYŃSKI PIOTR TOPLEE, Kiekrz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPLEE PIOTR LIPCZYŃSKI
(540)

(210) 514793

(591) granatowy, brązowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 17 arkusze
polietylenowe do nakładania na szkielety konstrukcji ogrodniczych,
arkusze polietylenowe do małych półokrągłych szklarni, arkusze
z powlekanego polietylenu, na którym można drukować, folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub pakowania], materiały izolacyjne wykonane z pianki polietylenowej, polietylen do osłaniania
nasion, polietylen do osłaniania roślin, polietylen do przykrywania
podłoża, wytłaczane arkusze polietylenowe do budowy małych
półokrągłych szklarni, wytłaczane arkusze polietylenowe do budowy małych tuneli ogrodniczych, wytłaczane arkusze polietylenowe
do budowy szklarni, wytłaczane arkusze polietylenowe o wysokiej
przepuszczalności światła [inne niż do pakowania], 19 niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.
(111) 336221
(220) 2020 06 01
(210) 514175
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) PARTS-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Part S Team CZĘŚCI SAMOCHODOWE
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych, akcesoriów samochodowych,
systemów bezpieczeństwa do samochodów, kosmetyków samochodowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branży samochodowej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie, przez Internet i w punktach sprzedaży części konstrukcyjnych i zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych,
usługi świadczone przez punkty sprzedaży hurtowej i detalicznej
akcesoriów i części zamiennych do pojazdów samochodowych,
urządzeń antywłamaniowych, sprzedaż chłodnic, pasków klinowych
do silników, cylindrów, filtrów, pomp paliwowych, wentylatorów
i tłumików do silników, świec zapłonowych i żarowych, akumulatorów, alternatorów, bezpieczników, gaśnic, lusterek, obrotomierzy,
prędkościomierzy do pojazdów, rejestratorów kilometrów, termostatów do pojazdów, trójkątów ostrzegających, reflektorów samochodowych, instalacji do klimatyzacji i wentylacji pojazdów, aparatury
do ogrzewania i odmrażania pojazdów, sprzętu audio-video do pojazdów, układów elektrycznych i napędowych, opon samochodowych, środków antypoślizgowych, olei silnikowych, smarów, środków higieny, preparatów pielęgnacyjnych do samochodów: płynów
do mycia silników, płynów do mycia szyb, płynów do czyszczenia tapicerki, płynów do mycia felg, płynów do spryskiwaczy, szamponów
samochodowych.

(111) 336222
(220) 2020 06 05
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEKAYAT
(540)

(210) 514436

(531) 28.01.99, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne, 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wyroby mięsne,
nabiał i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas,
oleje i tłuszcze jadalne, potrawy gotowe, przetworzone owady i larwy, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze, 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe i wytrawne przekąski, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki
smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.
(111) 336223
(220) 2020 06 02
(210) 514313
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Umienino-Łubki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ikwita
(540)

(591) czerwony, zielony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze
zwierzęce do celów spożywczych, dziczyzna, drób, wyroby garmażeryjne mięsne.

(111) 336224
(220) 2020 05 29
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAM BUM ENERGY
(540)

(210) 514102

Nr 9/2021

(111) 336227
(220) 2020 06 15
(210) 514720
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) COMPANÍA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE-PAZ S.A.,
Montevideo (UY)
(540) (znak słowny)
(540) MADISON
(510), (511) 34 papierosy i cygara, tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki,
zapalniczki.
(111) 336228
(220) 2020 06 10
(210) 514635
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) GARBARY APART HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO!PIZZA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, piwo i produkty piwowarskie.
(111) 336225
(220) 2020 06 04
(210) 514399
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HORECA PREMIUM
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, 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, 41 organizacja konferencji, kongresów, warsztatów,
szkoleń, forów edukacyjnych, działalność edukacyjna i informacyjna
oraz informacja o edukacji dla przedsiębiorców, mediów oraz konsumentów, w tym w zakresie promowania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, opracowywanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe) z zakresu branży winiarskiej.
(111) 336226
(220) 2020 06 04
(210) 514382
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 13
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) CLATEXO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.

(591) czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 08.07.04, 27.05.01, 26.04.01, 29.01.14
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie
franchisingu, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 43 pizzerie, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji
i barów, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi restauracji
fast-food, usługi restauracyjne.
(111) 336229
(220) 2020 06 10
(210) 514634
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) GARBARY APART HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TO!PIZZA
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie
franchisingu, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 43 pizzerie, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji
i barów, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi restauracji
fast-food, usługi restauracyjne.
(111) 336230
(220) 2020 06 22
(210) 514995
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) DAILY DOSE OF BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(111) 336233
(220) 2020 06 04
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(540) FAME czy SHAME
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, różowy, złoty, biały
(531) 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja,
rozrywka i sport.
(111) 336231
(220) 2020 05 29
(210) 514153
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) AMBIOTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sztombergi (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HYDRO-VIGOR AMBIOTECO
(510), (511) 1 syntetyczne nawozy, nawozy, płynne nawozy, nawozy chemiczne, nawozy mineralne, mieszanki nawozów, nawozy dla
rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, chemikalia używane
w rolnictwie, polimery absorbujące ciecze do użytku w rolnictwie,
środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, chemiczne środki
wspomagające do użytku w rolnictwie, środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, kwasy stosowane w rolnictwie, alkaloidy
do celów rolniczych, substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo],
geny nasion do produkcji rolniczej, nawozy i produkty chemiczne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolniczych [inne niż fungicydy,
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie.
(111) 336232
(220) 2020 06 08
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) COSMOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APPLE MAN
(540)
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(210) 514424

(591) pomarańczowy
(531) 01.15.11, 27.05.01, 26.11.25, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, oprogramowanie do zabezpieczania poczty elektronicznej, oprogramowanie do planowania, serwery poczty elektronicznej, 38 usługi poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości,
wynajem skrzynek poczty elektronicznej, 42 administracja serwerami pocztowymi, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych
wiadomości e-mail, elektroniczne przechowywanie dokumentów
i zarchiwizowanych wiadomości e-mail.
(111) 336234
(220) 2020 06 15
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gorący Kubek
(540)

(210) 514773

(210) 514521
(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 19.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 buliony i preparaty do sporządzania bulionów, zupy
i preparaty do sporządzania zup, zupy instant.
(111) 336235
(220) 2020 06 22
(210) 514989
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) KOWALCZYK AGATA AGRO FONDS CONSULTING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YUSTIM
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(591) żółty, czerwony, biały, szary, czarny
(531) 02.01.07, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, rośliny, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(111) 336236
(220) 2020 06 09
(210) 514559
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 20
(732) FLINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLINT
(510), (511) 7 elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, kondensatory pary [części maszyn], młynki do kawy, inne
niż obsługiwane ręcznie, pompy [części maszyn lub silników], 11
elektryczne zaparzacze do kawy, urządzenia do palenia kawy, 35
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i, sprzedawców towarów
i usług, wynajem dystrybutorów automatycznych, 37 instalowanie,
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn.
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(111) 336237
(220) 2020 03 25
(210) 511883
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) EDUCARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lekcjownik
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach,
hurtowniach oraz na stronie internetowej w ramach sklepu internetowego, z zakresu: artykułów przedszkolnych i szkolnych, pomocy
dydaktycznych i naukowych, pomocy Montessori, gier, zabawek,
artykułów papierniczych, książek, mebli i wyposażenia sal przedszkolnych, sprzętu multimedialnego, materiałów dydaktycznych
i szkoleniowych, sprzętu sportowego, artykułów oraz elementów
do wyposażenia i budowy placów zabaw i boisk sportowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, prowadzenie i organizowanie kursów
i szkoleń edukacyjnych i pedagogicznych, 42 edukacyjne portale internetowe-tworzenie, administrowanie, projektowanie i wdrażanie
programów komputerowych oraz kompleksowych systemów informatycznych, tworzenie i administrowanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, tworzenie i administrowanie stron WWW.
(111) 336238
(220) 2016 06 20
(210) 458048
(151) 2020 12 30
(441) 2016 10 24
(732) E-NOTATKA KATARZYNA COSTELLO SPÓŁKA JAWNA,
Zabagnie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E-NOTATKA Twoja Kolorowa pamięć
(540)

Nr 9/2021

(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków
męskich i damskich do medycyny estetycznej.
(111) 336240
(220) 2016 08 08
(210) 460046
(151) 2020 12 23
(441) 2017 06 05
(732) CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b+ BIURO PLUS
(540)

(591) czarny, biały, czerwony, pomarańczowy, brązowy,
jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, granatowy, żółty, fioletowy
(531) 03.02.01, 03.02.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 produkcja tablic informacyjno-dekoracyjnych, produkcja niemetalowych plansz, stoisk wystawowych i oznaczeń, metalowe ramy wystawowe (gablotki ścienne) jako meble, niemetalowe
stoiska wystawowe, ramy wystawowe jako gablotki ścienne, ramy
na tablice wystawowe, przyrządy do pokazywania wyników jako tablice, nieświecące i niemechaniczne panele do celów reklamowych,
tablice do prezentacji materiałów obrazkowych, tablice do prezentacji materiałów drukowanych, tablice do pisania flamastrami do celów prezentacyjnych, tablice wystawowe, tablice reklamowe, tablice do prezentacji, samoprzylepne panele wystawowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż on-line artykułów gospodarstwa domowego,
artykułów biurowych, tablic informacyjno-dekoracyjnych, tablic reklamowych, ram wystawowych.

(591) jasnoszary, ciemnoniebieski, zielony, ciemnoszary
(531) 24.17.05, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych,
wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie powierzchni
biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych i mieszkań, usługi
sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, pośrednictwo w wynajmie oraz sprzedaży powierzchni handlowych,
usługowych, administrowanie oraz zarządzanie nieruchomościami,
w tym lokalami użytkowymi i kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, pobieranie czynszu, przyjmowanie opłat za rachunki, usługi w zakresie wycen, usługi w zakresie
prowadzenia kantorów wymiany walut, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, usługi agencji nieruchomości,
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych.

(111) 336239
(220) 2016 07 15
(210) 459134
(151) 2020 12 14
(441) 2016 08 29
(732) SZYMCZAK ANDRZEJ, PAWELCZAK TOMASZ ESTHETIC
SOLUTIONS AT SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dermatic.pl serving professionals

(111) 336241
(220) 2016 11 23
(151) 2020 12 29
(441) 2017 03 06
(732) GREEN FOOD MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEBRANO RANO

(210) 464236

Nr 9/2021
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(540)

(591) czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, jasnozielony,
fioletowy, jasnofioletowy
(531) 05.07.11, 05.07.12, 05.07.13, 05.07.15, 05.07.24, 05.09.01,
05.09.03, 05.09.15, 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 szampony, odżywki do włosów, mydła, mydła w płynie,
żele pod prysznic, preparaty do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty do prania, środki do polerowania podłóg
i mebli, środki toaletowe, preparaty do szorowania, środki zmiękczające do tkanin, środki ułatwiające suszenie i zmywanie naczyń, środki
do namaczania prania, ściereczki do wycierania szkła, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, płyny do mycia powierzchni
mebli, płytek ceramicznych, okien i naczyń, 5 suplementy diety dla ludzi, w tym zawierające białko, glukozę, lecytynę, olej lniany, 29 nabiał
ekologiczny, jajka, warzywa, owoce sezonowe przetworzone, suszone
owoce tropikalne, soki warzywne jako napoje, oliwy, oleje, sosy, dania
wegetariańskie w postaci: soczewicy konserwowanej, pasztetu sojowego, bitek wegetariańskich, pasty typu hummus, warzywa i konserwy mięsne w puszkach, 30 pieczywo i produkty zbożowe, mąki, płatki,
makarony, słodycze, przekąski na bazie zbóż, muesli, cukry, syropy,
słodziki i miody, kawa, kakao, herbaty i zioła do celów spożywczych,
sól i przyprawy smakowe, sosy do makaronów, sosy sałatkowe, sosy
sojowe, 32 soki, soki jednodniowe,napoje, wody, napoje bezmleczne,
napoje na bazie owoców i warzyw, 35 prowadzenie sklepów stacjonarnych oraz internetowych z następującymi towarami: szampony,
odżywki do włosów, mydła, mydła w płynie, żele pod prysznic, preparaty do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty do prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki toaletowe, preparaty do szorowania, środki zmiękczające do tkanin, środki
ułatwiające suszenie i zmywanie naczyń, środki do namaczania prania,
ściereczki do wycierania szkła, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, płyny do mycia powierzchni mebli, płytek ceramicznych, okien i naczyń, suplementy diety dla ludzi, w tym zawierające
białko, glukozę, lecytynę, olej lniany, nabiał ekologiczny, jajka, warzywa, owoce sezonowe przetworzone, suszone owoce tropikalne, soki
warzywne jako napoje, oliwy, oleje, sosy, dania wegetariańskie w postaci: soczewicy konserwowanej, pasztetu sojowego, bitek wegetariańskich, pasty typu hummus, warzywa i konserwy mięsne w puszkach, pieczywo i produkty zbożowe, mąki, płatki, makarony, słodycze,
przekąski na bazie zbóż, muesli, cukry, syropy, słodziki i miody, kawa,
kakao, herbaty i zioła do celów spożywczych, sól i przyprawy smakowe, sosy do makaronów, sosy sałatkowe, sosy sojowe, soki, soki jednodniowe,napoje, wody, napoje bezmleczne, napoje na bazie owoców
i warzyw.
(111) 336242
(220) 2017 05 09
(151) 2020 12 21
(441) 2017 07 10
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mylife
(540)

(210) 471375

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
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białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, 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,
farmaceutyczne preparaty, 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) 336243
(220) 2018 05 10
(210) 485794
(151) 2020 10 23
(441) 2018 10 22
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dermatoxin
(540)

(591) czerwony, różowy, biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kadzidełka, esencje eteryczne, perfumy,
szampony, produkty toaletowe, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy
i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza,
korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, oleje lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele
do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne
do żywności, tran, herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(111) 336244
(220) 2018 05 10
(210) 485797
(151) 2020 10 23
(441) 2018 10 22
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dermatoxin
(540)

(591) czerwony, różowy, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kadzidełka, esencje eteryczne, perfumy,
szampony, produkty toaletowe, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne,
preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata
lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele
do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne
do żywności, tran, herbata z ziół do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(111) 336245
(220) 2018 11 14
(210) 492668
(151) 2020 12 30
(441) 2018 12 17
(732) OPGK RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mint Mint Service Desk
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie business intelligence w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM),
oprogramowanie do zarządzania dokumentami w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM), oprogramowanie do zarządzania personelem w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM), oprogramowanie
do pracy zespołowej w obszarze zarządzania usługami w zakresie
technologii informacyjnych (ITSM), oprogramowanie do analizy danych w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM), oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy
w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM), oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi
w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM), oprogramowanie do systemu zarządzania przepływem
pracy w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM), 35 pomoc w zakresie zarządzania i działalności
przedsiębiorstw handlowych w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM), pomoc dla przedsiębiorstw
handlowych w zarządzaniu ich interesami w obszarze zarządzania
usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM), wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM), pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem
w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM) dla firm handlowych i przemysłowych, wsparcie dla przedsiębiorstw w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii
informacyjnych (ITSM), konsultacje w obszarze zarządzania usługami
w zakresie technologii informacyjnych (ITSM), uslugi doradcze w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych
(ITSM), pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą w obszarze
zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM),
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą w obszarze
zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM),
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarze zarządzania usługami w zakresie technologii informacyjnych (ITSM), .
(111) 336246
(151) 2019 11 27

(220) 2018 11 29
(441) 2019 02 04

(210) 493254

Nr 9/2021

(732) THALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wilimowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) N NICZUK westa
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwyty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do zamocowania rur,
obejmy metalowe do podwieszania rur.
(111) 336247
(220) 2018 11 29
(210) 493255
(151) 2019 11 27
(441) 2019 02 04
(732) THALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wilimowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) N NICZUK duo
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwyty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do zamocowania rur,
obejmy metalowe do podwieszania rur.
(111) 336248
(220) 2018 11 29
(210) 493257
(151) 2019 11 27
(441) 2019 02 04
(732) THALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wilimowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) N NICZUK binco
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwyty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do zamocowania rur,
obejmy metalowe do podwieszania rur.
(111) 336249
(220) 2018 11 29
(210) 493258
(151) 2019 11 27
(441) 2019 02 04
(732) THALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wilimowo 2 (PL)
(540) (znak słowny)
(540) N NICZUK hobby
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwyty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do zamocowania rur,
obejmy metalowe do podwieszania rur.
(111) 336250
(220) 2018 12 05
(151) 2020 12 18
(441) 2019 04 23
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Femilla
(540)

(210) 493475

(591) biały, różowy, ciemnoróżowy, jasnoróżowy
(531) 05.05.16, 05.05.19, 05.05.20, 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) 336251
(220) 2019 01 04
(210) 494457
(151) 2020 12 18
(441) 2019 02 25
(732) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)

Nr 9/2021
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(540) (znak słowny)
(540) Microgold
(510), (511) 1 nawozy, 5 pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy.
(111) 336252
(220) 2019 02 27
(210) 496476
(151) 2020 12 15
(441) 2020 02 03
(732) KUJTKOWSKA-GLANERT DOMINIKA HAIR4YOU, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GoldLine
(510), (511) 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne jako protezy, 26
włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne,
włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka z włosów na mikroringi,
pasemka z włosów na keratynę, pasemka z włosów na ultradźwięk,
włosy na taśmie materiałowej, włosy na taśmie silikonowej, włosy
na spinkach, grzywki z włosów, kitki z włosów na spinkach, peruki
z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki z włosów
do fryzur, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym
usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych
i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak: włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne jako protezy,
włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne,
włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby
do włosów, siatki na włosy, pasemka z włosów na mikroringi, keratyna, włosy na taśmie, tapeon, włosy na clip, grzywki z włosów, kitki
z włosów, peruki i wyroby perukarskie, akcesoriów do przedłużania włosów oraz wyrobów perukarskich, szczotki do włosów, grzebienie do włosów, 44 przedłużanie i zagęszczanie włosów, masaż,
masaż leczniczy, masaż rehabilitacyjny, masaż relaksacyjny, masaż
klasyczny, masaż gorącymi kamieniami, masaż aroma-terapeutyczny, masaż czekoladowy, drenaż limfatyczny, masaż wspomagający
odchudzanie, masaż bańką chińską, henna, henna brwi, henna rzęs,
regulacja brwi, makijaż trwały, makijaż trwały oczu, makijaż trwały
brwi, zabiegi pielęgnacyjne na twarz, peeling chemiczny, mikrodermabrazja, mikrodermabrazja z infuzją, nieinwazyjna metoda odmładzania skóry, mezoterapia igłowa, medycyna estetyczna, laserowe
usuwanie znamion skórnych, laserowe usuwanie zmian skórnych,
laserowe zamykanie naczyń, depilacja laserowa, odmładzanie i lifting z zastosowaniem nici, pielęgnacja dłoni i paznokci, manicure,
pedicure, mikrodermabrazja diamentowa, aromaterapia, chirurgia
plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi fryzjerskie, usługi sauny,
usługi solarium, tatuowanie, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia,
usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi logopedyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażu, peeling
kawitacyjny, usługi kosmetyczne, medycyna estetyczna, usuwanie
zmarszczek, powiększanie ust, odchudzanie, modelowanie sylwetki,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi w zakresie chirurgii
plastycznej, usługi w zakresie kosmetyki leczniczej, profilaktycznej
i upiększającej, odnowy biologicznej, laseroterapii, muzykoterapii,
koloroterapii, akupunktury, krioterapii.
(111) 336253
(220) 2019 03 25
(210) 497677
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NATOORALNE
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje komputerowe
do nawigacji, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, .
(111) 336254
(220) 2019 03 21
(210) 497486
(151) 2020 12 18
(441) 2019 12 23
(732) SKOTNICKA-HUSIAK AGATA PROWNES, Opole (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROWNES
(540)

(531) 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 37 usługi w zakresie prowadzenia działalności w dziedzinie budownictwa, nadzoru wykonawczego, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na zabudowie i/lub
przygotowaniu wnętrz obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych
elektrycznych, gazowych, hydraulicznych i grzewczych, naprawy
wnętrz obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, restauracji i konserwacji wnętrz, usługi w zakresie wykańczania mebli, usługi
tapicerskie i renowacja mebli, usługi w zakresie montażu mebli i instalacji sprzętu oraz artykułów i aparatów dla gospodarstwa domowego, zabudowa i montaż stoisk wystawowych, 40 usługi stolarskie.
(111) 336255
(220) 2019 04 01
(210) 498582
(151) 2020 12 11
(441) 2019 06 03
(732) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sello
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
handlowej platformy internetowej.
(111) 336256
(220) 2019 05 07
(151) 2020 12 30
(441) 2019 07 08
(732) HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZÓSTKA
(540)

(210) 499469

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej świadczone
w sklepie, supermarkecie, magazynie fabrycznym lub celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, obnośnej i internetowej artykułów żywnościowych, kosmetyków, produktów leczniczych, napojów
alkoholowych, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć
i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów połączonych z obsługą gastronomiczną, usługi siłowni, usługi klubów
i dyskotek, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania,
usługi hotelarskie, usługi w zakresie schronisk turystycznych, usługi
w zakresie pól kempingowych, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi wynajmowania sal
na posiedzenia, usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.
(111) 336257
(220) 2013 05 09
(210) 414010
(151) 2020 12 07
(441) 2013 08 19
(732) ROZNER MIROSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY MCR, Pisarzowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA SIGNAL SUPER PLUS
(540)

(531) 01.13.01, 01.13.05, 27.05.01
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(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
takich jak: artykuły, urządzenia i przyrządy do radiokomunikacji, telekomunikacji, urządzenia do odbioru i nadawania dźwięku i obrazu,
anteny oraz części i osprzęt do nich, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie detalicznym, w hurtowni,
z katalogu różnych artykułów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, informacja o powyższych usługach.

(111) 336258
(220) 2013 05 09
(210) 414011
(151) 2020 12 07
(441) 2013 08 19
(732) ROZNER MIROSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY MCR, Pisarzowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COBRA AXER
(540)

(531) 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
takich jak: artykuły, urządzenia i przyrządy do radiokomunikacji, telekomunikacji, urządzenia do odbioru i nadawania dźwięku i obrazu,
anteny oraz części i osprzęt do nich, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie detalicznym, w hurtowni,
z katalogu różnych artykułów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, informacja o powyższych usługach.
(111) 336259
(220) 2013 09 05
(210) 418621
(151) 2020 12 31
(441) 2013 12 23
(732) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAPARK SOLEC
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 03.15.99, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 dystrybucja wody, organizowanie: wycieczek, rezerwacja transportu, rezerwowanie miejsc na wycieczki, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie
pojazdów, zaopatrywanie w wodę, zwiedzanie turystyczne, 41 usługi
edukacyjne, fotografowanie, fotoreportaże, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, organizowanie balów, organizowanie
obozów wakacyjnych w zakresie zapewnienia usług rekreacji i rozrywki, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie
konkursów: edukacyjnych, rozrywkowych, piękności, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie przyjęć, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, organizowanie wypoczynku, organizowanie
zawodów sportowych, pokazowe kształcenie praktyczne, poradnic-

Nr 9/2021

two zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi zapewnienia rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, wynajmowanie kortów
tenisowych, wypożyczanie książek, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie koni do celów rekreacyjnych, rozrywkowych,
obsługa urządzeń sportowych w tym: obsługa wyciągu narciarskiego, kolejki górskiej.

(111) 336260
(220) 2014 02 14
(210) 424884
(151) 2020 12 18
(441) 2014 05 26
(732) LU SENS AGATA ŚCIESZKO SPÓŁKA JAWNA, Rogoż (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LS LU SENS
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.
(111) 336261
(220) 2018 06 29
(210) 487692
(151) 2019 10 31
(441) 2018 10 08
(732) BIOCONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ POZOSTAŁOŚCI ZDROWY PLON
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy, 5 pestycydy.
(111) 336262
(220) 2019 03 09
(210) 496908
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 15
(732) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHOROBEX
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, preparaty farmaceutyczne,
olejki lecznicze, leki dla ludzi, plastry, ekstrakty ziołowe do celów
medycznych, preparaty witaminowe, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego.
(111) 336263
(151) 2019 12 02

(220) 2019 03 18
(441) 2019 06 24

(210) 497273
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(732) SZKUDLAREK KLAUDIUSZ COLOZUZ, Zagwiździe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C Colozuz
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 26.05.01, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne zawarte w klasie 9, 11 elektryczne urządzenia oświetleniowe.
(111) 336264
(220) 2015 12 07
(210) 450104
(151) 2020 12 07
(441) 2016 03 14
(732) ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiée, Paryż (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Roady CENTRE AUTO
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do pojazdów, środki chłodzące do pojazdów, środki zapobiegające zamarzaniu, mieszanki do naprawy
opon, środki do matowienia, płyny hamulcowe, mastyksy do opon
i karoserii, kompozycje do naprawy opon, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany
w akumulatorach, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, dodatki do olejów silnikowych i paliw silnikowych, 2 farby, lakiery, środki zapobiegające korozji, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe,
smary, paliwa (w tym paliwa silnikowe) i paliwa oświetleniowe, woski
i smary do pasów, antypoślizgowe preparaty do pasów, paliwa silnikowe, 6 przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metalu, artykuły ślusarskie nieelektryczne i drobne wyroby z metalu, 7 świece
zapłonowe i żarowe do silników pojazdów oraz świece żarowe do silników Diesla, rozruszniki do silników pojazdów, rury wydechowe
do silników, tłumiki do silników, filtry powietrzne, olejowe i spalinowe do pojazdów, filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza
do silników, alternatory do pojazdów lądowych, wałki rozrządu, korbowody i rozdzielacze do silników pojazdów, pasy do silników, kable
sterownicze do silników, sprężarki powietrza do pojazdów, cylindry
i tłoki do silników pojazdów, gaźniki i zasilacze do gaźników pojazdów, skrzynie korbowe do silników, głowice cylindrów do silników,
wtryskiwacze paliwa do silników, chłodnice do silników, regulatory
prędkości do silników, urządzenia zmniejszające zużycie paliwa
do silników elektrycznych i silników, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, instalacje do mycia pojazdów, maszyny do mycia pojazdów, 8 narzędzia i przyrządy ręczne do czyszczenia, konserwacji, naprawy i utrzymania pojazdów silnikowych, 9 naukowe (inne
niż medyczne), optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolujące
(nadzorujące) urządzenia i przyrządy do ratownictwa, urządzenia
do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięków i obrazów, radia
samochodowe, głośniki, anteny, telefony samochodowe i zestawy
do korzystania z telefonu bez użycia rąk, odtwarzacze płyt kompaktowych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów (komputery pokładowe), wskaźniki prędkości i urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów, automatyczne sygnalizatory spadku ciśnienia w oponach
pojazdów, drogomierze (hydrometry) do pojazdów, wskaźniki paliwa, liczniki obrotów, urządzenia antywłamaniowe, alarmy do pojazdów, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, regulatory napięcia do pojazdów, akumulatory do pojazdów, akumulatory elektryczne
do pojazdów, bezpieczniki, kable i przewody elektryczne, kable rozruchowe do silników, światła błyskowe (sygnały świetlne), tarcze od-
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blaskowe do zapobiegania wypadkom drogowym, awaryjne trójkąty
ostrzegawcze do pojazdów, pompy paliwowe do stacji paliw, publikacje elektroniczne do pobrania, 11 Urządzenia do oświetlania,
w tym pojazdów, lampy i żarówki oświetleniowe, urządzenia i instalacje grzewcze i chłodnicze, filtry do klimatyzacji, urządzenia samochodowe do ogrzewania, rozmrażania i odmgławiania, części zamienne do lądowych pojazdów mechanicznych, wyposażenie
i akcesoria do lądowych pojazdów mechanicznych, mianowicie : żarówki, przeciwoślepiające urządzenia do samochodów (osprzęt
do lamp), reflektory i lampy do pojazdów, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, rozprzestrzeniania perfum, odświeżania i oczyszczania powietrza, 12 pojazdy i urządzenia do poruszania się po lądzie,
przyczepy (pojazdy), wyposażenie i akcesoria do lądowych pojazdów silnikowych, mianowicie klaksony, sprzęgła, hamulce, szczęki
hamulcowe, okładziny hamulcowe, silniki, amortyzatory, korbowody
inne niż części do silników elektrycznych i silników, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, obwody hydrauliczne, przemienniki
momentu obrotowego, mechanizmy napędowe, skrzynie biegów,
deflektory, łańcuchy napędowe, wały, pasy napędowe, łańcuchy antypoślizgowe, sprężyny do amortyzatorów, łańcuchy, opony do kół
pojazdów, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, urządzenia
przeciwoślepiające, przekładnie redukcyjne, piasty kół, pokrowce
na pojazdy, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce na deski
rozdzielcze, pokrowce na siedzenia, kierownice, osłony przeciwsłoneczne, wyposażenie wnętrza pojazdu (tapicerka), zagłówki do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrzne (urządzenia bezpieczeństwa w samochodach), foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci, karoseria, podwozie, zderzaki, szyby
do pojazdów, szyberdachy i opuszczane dachy, lusterka wsteczne,
felgi, kołpaki, opony pneumatyczne, koła do pojazdów, bagażniki,
bagażniki dachowe, bagażniki na narty, korki do zbiorników paliwa,
wycieraczki do przednich szyb, chlapacze, maski silników, nakrętki
do zbiorników paliwa, haki holownicze do przyczep, szyby przednie,
urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą i urządzenia antykradzieżowe do kół, alarmy, sygnały dźwiękowe, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia do kontroli prędkości pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, pompy powietrza, 16 Materiały drukowane (produkty drukarskie), dzienniki, magazyny, katalogi, prospekty, broszury, gazety, kolekcje wycinków z gazet, plakaty i małe
plakaty, periodyki, listy informacyjne, nalepki, naklejki (materiały piśmienne), transparenty z papieru, bilety, paragony kasowe, etykiety
i kupony z papieru, torby, saszetki, koperty, torebki, folie i arkusze
z papieru lub plastiku do pakowania, notatniki, mapy geograficzne
i mapy drogowe, 21 szczotki, gąbki, ścierki i skóry zamszowe
do czyszczenia pojazdów, 22 pokrowce na pojazdy, 25 odzież, inna
niż ochronna, zawierająca elementy lub materiały odblaskowe lub
fluorescencyjne, 35 usługi sprzedaży detalicznej następujących towarów: płyny chłodnicze do pojazdów, środki chłodzące do pojazdów, środki zapobiegające zamarzaniu, mieszanki do naprawy opon,
środki do matowienia, płyny hamulcowe, mastyksy do opon i karoserii, kompozycje do naprawy opon, zakwaszona woda do ładowania
akumulatorów, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, dodatki do olejów silnikowych i paliw silnikowych, farby, lakiery, środki
zapobiegające korozji, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, paliwa
(w tym paliwa silnikowe) i paliwa oświetleniowe, woski i smary do pasów, antypoślizgowe preparaty do pasów, paliwa silnikowe, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metalu, artykuły ślusarskie
nieelektryczne i drobne wyroby z metalu, świece zapłonowe i żarowe do silników pojazdów oraz świece żarowe do silników Diesla, rozruszniki do silników pojazdów, rury wydechowe do silników, tłumiki
do silników, filtry powietrzne, olejowe i spalinowe do pojazdów, filtry
do oczyszczania chłodzącego powietrza do silników, alternatory
do pojazdów lądowych, wałki rozrządu, korbowody i rozdzielacze
do silników pojazdów, pasy do silników, kable sterownicze do silników, sprężarki powietrza do pojazdów, cylindry i tłoki do silników
pojazdów, gaźniki i zasilacze do gaźników pojazdów, skrzynie korbowe do silników, głowice cylindrów do silników, wtryskiwacze paliwa
do silników, chłodnice do silników, regulatory prędkości do silników,
urządzenia zmniejszające zużycie paliwa do silników elektrycznych
i silników, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, instalacje do mycia pojazdów, maszyny do mycia pojazdów, narzędzia
i przyrządy ręczne do czyszczenia, konserwacji, naprawy i utrzymania pojazdów silnikowych, naukowe (inne niż medyczne), optyczne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolujące (nadzorujące) urządzenia
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i przyrządy do ratownictwa, urządzenia do nagrywania, transmisji
i reprodukcji dźwięków i obrazów, radia samochodowe, głośniki, anteny, telefony samochodowe i zestawy do korzystania z telefonu bez
użycia rąk, odtwarzacze płyt kompaktowych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów (komputery pokładowe), wskaźniki prędkości i urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów, automatyczne sygnalizatory
spadku ciśnienia w oponach pojazdów, drogomierze (hydrometry)
do pojazdów, wskaźniki paliwa, liczniki obrotów, urządzenia antywłamaniowe, alarmy do pojazdów, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, regulatory napięcia do pojazdów, akumulatory do pojazdów, akumulatory elektryczne do pojazdów, bezpieczniki, kable
i przewody elektryczne, kable rozruchowe do silników, światła błyskowe (sygnały świetlne), tarcze odblaskowe do zapobiegania wypadkom drogowym, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów,
pompy paliwowe do stacji paliw, publikacje elektroniczne do pobrania, Urządzenia do oświetlania, w tym pojazdów, lampy i żarówki
oświetleniowe, urządzenia i instalacje grzewcze i chłodnicze, filtry
do klimatyzacji, urządzenia samochodowe do ogrzewania, rozmrażania i odmgławiania, części zamienne do lądowych pojazdów mechanicznych, wyposażenie i akcesoria do lądowych pojazdów mechanicznych, mianowicie : żarówki, przeciwoślepiające urządzenia
do samochodów (osprzęt do lamp), reflektory i lampy do pojazdów,
urządzenia do dezodoryzacji powietrza, rozprzestrzeniania perfum,
odświeżania i oczyszczania powietrza, pojazdy i urządzenia do poruszania się po lądzie, przyczepy (pojazdy), wyposażenie i akcesoria
do lądowych pojazdów silnikowych, mianowicie klaksony, sprzęgła,
hamulce, szczęki hamulcowe, okładziny hamulcowe, silniki, amortyzatory, korbowody inne niż części do silników elektrycznych i silników, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, obwody hydrauliczne, przemienniki momentu obrotowego, mechanizmy napędowe,
skrzynie biegów, deflektory, łańcuchy napędowe, wały, pasy napędowe, łańcuchy antypoślizgowe, sprężyny do amortyzatorów, łańcuchy, opony do kół pojazdów, antypoślizgowe przyrządy do opon
pojazdów, urządzenia przeciwoślepiające, przekładnie redukcyjne,
piasty kół, pokrowce na pojazdy, pokrowce na kierownice pojazdów,
pokrowce na deski rozdzielcze, pokrowce na siedzenia, kierownice,
osłony przeciwsłoneczne, wyposażenie wnętrza pojazdu (tapicerka),
zagłówki do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrzne (urządzenia bezpieczeństwa w samochodach), foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, karoseria, podwozie, zderzaki, szyby do pojazdów, szyberdachy i opuszczane dachy, lusterka
wsteczne, felgi, kołpaki, opony pneumatyczne, koła do pojazdów,
bagażniki, bagażniki dachowe, bagażniki na narty, korki do zbiorników paliwa, wycieraczki do przednich szyb, chlapacze, maski silników, nakrętki do zbiorników paliwa, haki holownicze do przyczep,
szyby przednie, urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą i urządzenia antykradzieżowe do kół, alarmy, sygnały dźwiękowe, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia do kontroli prędkości pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, pompy powietrza,
Materiały drukowane (produkty drukarskie), dzienniki, magazyny,
katalogi, prospekty, broszury, gazety, kolekcje wycinków z gazet, plakaty i małe plakaty, periodyki, listy informacyjne, nalepki, naklejki
(materiały piśmienne), transparenty z papieru, bilety, paragony kasowe, etykiety i kupony z papieru, torby, saszetki, koperty, torebki, folie
i arkusze z papieru lub plastiku do pakowania, notatniki, mapy geograficzne i mapy drogowe, szczotki, gąbki, ścierki i skóry zamszowe
do czyszczenia pojazdów, pokrowce na pojazdy, odzież, inna niż
ochronna, zawierająca elementy lub materiały odblaskowe lub fluorescencyjne, reklama, w tym telewizyjna i radiowa, rozpowszechnianie reklam, wynajem powierzchni reklamowej, zarządzanie reklamą, patronat promocyjny, dystrybucja prospektów, próbek,
materiałów drukowanych, organizowanie wystaw i imprez w celach
handlowych i promocyjnych, 37 usługi warsztatów, mianowicie naprawa, przygotowanie, utrzymanie i serwis pojazdów, montaż i instalacja części zamiennych w pojazdach silnikowych, naprawa, wymiana i montaż części zamiennych w pojazdach silnikowych, stacje
serwisowe, myjnie samochodowe, czyszczenie i polerowanie pojazdów, malowanie pojazdów silnikowych, zabezpieczanie pojazdów
przed korozją, 39 wynajem garaży, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, wynajem samochodów, wypożyczanie samochodów, wynajem bagażników dachowych do pojazdów, wynajem boksów dachowych, parkowanie samochodów, 42 ocena
diagnostyczna pojazdów silnikowych, doradztwo techniczne i badania w zakresie pojazdów silnikowych zwłaszcza instalacji stereofo-
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nicznych, telefonów, radiów, akcesoriów i części zamiennych do pojazdów silnikowych, testowanie pojazdów pod katem sprawności .

(111) 336265
(220) 2015 02 26
(210) 439471
(151) 2020 12 08
(441) 2015 06 08
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSPEERO Development
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi deweloperskie w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi agencji mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi wyceny
nieruchomości, usługi oszacowania majątku nieruchomego, usługi
administrowania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi wynajmowania mieszkań oraz pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy nieruchomości oraz majątku nieruchomego,
doradztwo w zakresie sporządzania umów najmu i dzierżawy, usługi
sporządzania umów kupna-sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, ekspertyzy i wyceny nieruchomości do celów podatkowych
i katastralnych.
(111) 336266
(220) 2015 05 12
(210) 442390
(151) 2020 12 04
(441) 2015 08 31
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KUBUŚ play!
(540)

(591) biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony,
jasnobrązowy, czarny
(531) 05.07.14, 05.09.01, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.25, 04.05.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z owoców, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, soki warzywne (napoje), sorbety (napoje).
(111) 336267
(151) 2020 12 17

(220) 2015 06 26
(441) 2015 10 12

(210) 444148
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(732) MOBENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mobene
(540)

(591) czarny, biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
ciemnoszary
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, wypoczynkowe, sypialniane,
kuchenne, stołowe łazienkowe, 35 usługi pośrednictwa w handlu
meblami, prowadzenie hurtowni i sklepów meblowych, usługi związane z doradztwem w handlu meblami, 42 projektowanie wystroju
i wyposażenia wnętrz.
(111) 336268
(220) 2019 09 08
(210) 504220
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 24
(732) EL-TECH BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL TECH BEŁCHATÓW Sp. z o.o.
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 01.15.03, 26.04.04, 26.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi
elektryków, instalacja urządzeń elektrycznych, naprawa urządzeń
elektrycznych, renowacja instalacji elektrycznych, serwisowanie
sieci elektrycznych, naprawa sprzętu elektrycznego, instalacja uziemienia elektrycznego, usługi układania przewodów elektrycznych,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń
oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego
i systemów elektroenergetycznych, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, instalacja anten
satelitarnych, montaż i naprawa anten, montaż i naprawa anten
satelitarnych, budowa infrastruktury łącznościowej, instalowanie
sieci łączności elektronicznej, instalowanie systemów łącznościowych pracujących na częstotliwości radiowej, konserwacja sprzętu
łącznościowego, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalowanie
urządzeń sieci komunikacyjnych, konserwacja i naprawa systemów
komunikacyjnych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja alarmów, usługi w zakresie instalowania alarmów, instalowanie
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów
przeciwpożarowych, naprawa alarmów, usługi w zakresie prac wysokościowych, 42 planowanie projektu, doradztwo projektowe,
projektowanie techniczne, badania projektów inżynieryjnych, planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, projektowanie i opracowywanie sieci, opracowywanie projektów technicznych do projektów
budowlanych, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi
w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku
technicznego, analizy wykonalności projektu, projektowanie analiz
wykonalności w zakresie projektów, sporządzanie raportów projektowych, badania dotyczące projektowania, usługi konsultacyjne
w zakresie projektowania, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi w zakresie projektowania technicznego, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami
projektów technicznych do projektów budowlanych, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, usługi projektowania
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w zakresie tworzenia sieci, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów
elektronicznych, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącznościowych, projektowanie systemów elektrycznych,
usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących,
pomiary inżynieryjne, wykonywanie pomiarów, usługi pomiarowe,
usługi pomiarów technicznych, usługi oceny pomiarów, badania
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej,
pomiary elektryczne, pomiary parametrów pętli zwarcia, badanie
wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B, pomiary rezystancji uziemienia, pomiary rezystancji izolacji, niskonapięciowe pomiary
rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych, badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, badania rezystancji przewodu PE, badania rezystancji izolacji, badania prądu upływu, pomiary
oświetlenia, pomiary oświetlenia, pomiary oświetlenia awaryjnego
i dróg ewakuacyjnych.

(111) 336269
(220) 2019 09 19
(151) 2021 01 14
(441) 2019 11 25
(732) YANG ANTONELLA, Wolica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sockso
(540)

(210) 504619

(591) szary, biały
(531) 01.01.05, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 23 nici i przędza do cerowania, nici i przędza do haftowania, nici i przędza do szycia, nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych, nici i przędza z bawełny, nici i przędza z jedwabiu, nici i przędza z juty, nici i przędza z konopi siewnych, nici i przędza z lnu, nici
i przędza z włókna kokosowego, nici i włókna z sztucznego jedwabiu,
uprzędzone nitki i przędza, wełna uprzędzona, 24 adamaszek, aksamit,
bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna wzorzysta, brokaty,
bukram [płótno klejone], dymka, dzianina, dżersej [materiał], elastyczne materiały tkane, flanela [tkanina], gaza [tkanina], jedwab [tkanina],
kaliko [tkanina], krepa [tkanina], krepon, materiały do tapicerki, materiały nieprzepuszczające gazów na balony lotnicze, moleskin [tkanina],
płótna do haftu, poszewki [tkanina], poszewki z tkanin do kapeluszy,
w belach, pokrycia na meble z tkanin, ratyna [tkanina], rzadkie płótno,
sukno bilardowe, szewiot [tkanina], sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tafta [tkanina], tiul, tkanina do obuwia,
tkanina konopna, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry
zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny na sita, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny z ostnicy
esparto, tkaniny z ramii, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, włosianka
[materiał na worki], wsypa [bielizna pościelowa], wyściółka z materiału do obuwia zefir [tkanina], 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, body [bielizna], bokserki, bryczesy, daszki do czapek, długie luźne stroje, dzianina
[odzież], fartuchy [odzież], futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury
[odzież], gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki,
półhalki, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kieszenie do odzieży, kimona, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież],
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, leginsy, majtki
damskie, mankiety, mundury, narzutki na ramiona, odzież, odzież
gotowa, odzież haftowana, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry,
okrycia wierzchnie [odzież], palta, pantofle kąpielowe, paski [odzież],
pelisy, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część
garderoby], poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, potniki,
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pulowery, rajstopy, sandały kąpielowe, sarongi, skarpetki, spódnice,
spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szlafroki, togi.

(111) 336270
(220) 2019 09 20
(210) 504661
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) CZECH DARIUSZ, Żbikowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINERALNO ORGANICZNY SUBSTRAT DINO-96 KOMPLEKS
MINERALNO AMINOKWASOWY ENERGIA ŻYCIA
(540)

(591) czerwony, zielony, żółty, czarny, beżowy, biały, szary
(531) 03.15.99, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 27.07.01,
27.07.03, 29.01.15
(510), (511) 3 kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do odżywiania skóry
do celów kosmetycznych, kremy do rąk, kremy do redukcji cellulitu,
kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy do twarzy, kremy
do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy
i balsamy kosmetyczne, kremy korygujące, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy
kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy kosmetyczne
odżywcze, kremy na dzień, kremy na noc, kremy na noc [kosmetyki],
kremy nawilżające, kremy oczyszczające, kremy odżywcze, kremy
przeciwzmarszczkowe, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy redukujące plamy starcze, kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające
do skóry, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki].
(111) 336271
(220) 2017 11 30 K
(210) 503087
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka (HU)
(540) (znak słowny)
(540) ecofamily
(510), (511) 35 usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów
i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, organizowanie zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, administrowanie sprzedażą, usługi
zarządzania sprzedażą, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów
sprzedaży, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, usługi informacyjne
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów
pielęgnacyjnych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, usługi składania zamówień hurtowych, usługi
w zakresie zamówień online, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem
telefonu lub komputera, usługi odbierania zamówień telefonicznych
na rzecz osób trzecich, telemarketing, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu.
(111) 336272
(151) 2020 12 21

(220) 2019 08 20
(441) 2020 09 07

(210) 503638
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(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AUROELIX
(510), (511) 5 preparaty przeciwzakrzepowe.
(111) 336273
(220) 2019 09 08
(210) 504216
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) EL-TECH BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EL-TECH
(510), (511) 37 usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi
elektryków, instalacja urządzeń elektrycznych, naprawa urządzeń
elektrycznych, renowacja instalacji elektrycznych, serwisowanie
sieci elektrycznych, naprawa sprzętu elektrycznego, instalacja uziemienia elektrycznego, usługi układania przewodów elektrycznych,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń
oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego
i systemów elektroenergetycznych, udzielanie informacji związanych
z instalacją urządzeń elektrycznych, serwis w sytuacjach awaryjnych
urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, instalacja anten satelitarnych, montaż i naprawa anten, montaż i naprawa anten satelitarnych,
budowa infrastruktury łącznościowej, instalowanie sieci łączności
elektronicznej, instalowanie systemów łącznościowych pracujących
na częstotliwości radiowej, konserwacja sprzętu łącznościowego,
instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych,
usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja alarmów, usługi
w zakresie instalowania alarmów, instalowanie i naprawa alarmów
przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych,
naprawa alarmów, usługi w zakresie prac wysokościowych, 42 planowanie projektu, doradztwo projektowe, projektowanie techniczne,
badania projektów inżynieryjnych, planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, projektowanie i opracowywanie sieci, opracowywanie
projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi w zakresie wspomaganego
komputerem projektowania i rysunku technicznego, analizy wykonalności projektu, projektowanie analiz wykonalności w zakresie
projektów, sporządzanie raportów projektowych, badania dotyczące
projektowania, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi
w zakresie projektowania technicznego, przygotowywanie raportów
związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów
budowlanych, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji
energii, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania systemów elektronicznych, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącznościowych, projektowanie
systemów elektrycznych, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi testowania systemów
alarmowych i monitorujących, pomiary inżynieryjne, wykonywanie
pomiarów, usługi pomiarowe, usługi pomiarów technicznych, usługi
oceny pomiarów, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie
inżynierii elektrycznej, pomiary elektryczne, pomiary parametrów
pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych, pomiary
rezystancji uziemienia, pomiary rezystancji izolacji, niskonapięciowe
pomiary rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych, badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, badania rezystancji
przewodu PE, badania rezystancji izolacji, badania prądu upływu,
pomiary oświetlenia, pomiary oświetlenia, pomiary oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych.
(111) 336274
(220) 2019 08 28
(210) 503898
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732) ŁAZY 157 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MAX SYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) B
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.01
(510), (511) 7 roboty kuchenne elektryczne, odkurzacze, odkurzacze
wodne, odkurzacze bezworkowe, prasownice, pralki, noże elektryczne, tasaki elektryczne, sokowniki elektryczne, maszynki elektryczne
do mielenia mięsa, pługi do zdejmowania darni, dłutownice, maszynki do obróbki drewna, drukarki 3D, kosiarki ogrodowe elektryczne
i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malowania powierzchni, pistolety do dozowania farby, kleju, pistolety do uszczelniania elektryczne, wiertarki o napędzie
innym niż ręczny, pilarki, urządzenia do polerowania powierzchni
elektryczne, szlifierki, pompy wodne, spawarki inwertorowe, brzeszczoty jako części maszyn, elektryczne wyciskacze soków z owoców
i warzyw, 8 noże, zestawy noży, tasaki, sztućce, strzyżarki do włosów elektryczne, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne-części narzędzi
ręcznych, diamenty szklarskie-części narzędzi ręcznych, dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki ręczne, gwintownice ręczne,
gwintownice w zestawach ręczne, imadła, kielnie, packi metalowe,
klucze do prac mechanicznych, lewarki ręczne, maczety, urządzenia
ręczne do niszczenia chwastów, nożyce, nożyce do blachy, obcęgi,
osełki jako narzędzia ręczne, kilofy, przyrządy ręczne do ostrzenia,
otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły
ręczne, przecinaki jako narzędzia ręczne, przycinacze drzew, punktaki, scyzoryki, sekatory, rozwieraki, siekiery, sierpy, strugi, szczypce,
kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki jako narzędzia ręczne, toporki, ubijaki-narzędzia ręczne, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł,
zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia
metalu i drewna-części narzędzi ręcznych, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe, przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze ręczne, prostownice do włosów elektryczne, lokówki elektryczne do włosów, 11 czajniki elektryczne, elektryczne
zaparzacze do kawy i herbaty, ekspresy do kawy elektryczne, suszarki do włosów, szybkowary elektryczne, lodówki elektryczne, zamrażarki, tostery elektryczne do chleba, urządzenia do wyrobu kanapek
na gorąco, urządzenia do wyrobu wafli, do wyrobu gofrów, opiekacze do chleba elektryczne, mikro-opiekacze, elektryczne urządzenia
do wypieku pieczywa, do gotowania ryżu, grille elektryczne, wentylatory stojące i wiszące, grzejniki, klimatyzatory, latarki, oświetlenia
sufitowe, zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, ekspresy
do kawy przelewowe i ciśnieniowe elektryczne, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody pitnej, kominki domowe, kuchenki
gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza, piece kąpielowe, podgrzewacze
wody jako aparatura, lokówko-suszarki do włosów elektryczne,
chłodziarki, aparatura do destylacji wody, urządzenia do nawadniania ogrodów, kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne
do ogrzewania pomieszczeń, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice,
garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, podgrzewacze talerzy,
pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne,
rożna, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, filtry do instalacji wody pitnej, wodotryski ozdobne, generatory gazu opałowego, 12 ciągniki ogrodowe, 17 węże ogrodowe
do podlewania, węże do szamba, 21 garnki, garnki kilkuelementowe,
zestawy garnków, rondle, czajniki nieelektryczne, termosy, patelnie,
pojemniki na pieczywo i na artykuły żywnościowe, suszarki naczyń
nieelektryczne, tace do użytku w gospodarstwie domowym, garnki
do mleka, maszynki do wykonywania kiełbas nieelektryczne, otwieracze do puszek i do butelek ręczne, zestawy otwieraczy do puszek
i do butelek nieelektryczne, szybkowary nieelektryczne, brytfanny,
zaparzacze do kawy, herbaty i ziół nieelektryczne, maszynki do mielenia mięsa nieelektryczne, części zamienne do maszynek do mięsa.
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(111) 336275
(220) 2019 08 28
(210) 503907
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) GOCZAŁ MICHAŁ MG-MICHAŁ GOCZAŁ, Zator (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESTERN CAMP RESORT
(540)

(531) 26.01.04, 26.01.14, 26.01.15, 02.01.20, 27.05.01, 27.05.05, 01.01.05
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dla dzieci,
usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, usługi parków rozrywki,
usługi rozrywkowe w postaci pokazów w parkach rozrywki, usługi
rozrywkowe na żywo, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za miastem-country
club, usługi organizowania i prowadzenia imprez okolicznościowych,
organizowanie gier i konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja
zawodów rekreacyjnych, organizowanie i prowadzanie szkoleń,
konferencji i seminariów i spotkań, organizowanie zjazdów w celach
szkoleniowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i biznesowych, prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, prowadzenie loterii, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajmowanie koni do rekreacji,
wynajmowanie zwierząt do celów rekreacyjnych, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, usługi w zakresie
zapewniania obiektów na przyjęcia, uroczystości, wynajem budynków przenośnych, wynajem domków letniskowych, wynajem konstrukcji namiotowych, wynajem namiotów, wynajem pawilonów,
ośrodki wypoczynkowe, usługi zakwaterowania tymczasowego
świadczone przez obozy wakacyjne, zakwaterowanie tymczasowe
świadczone przez rancza dla turystów, rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego, rezerwacja miejsc na kempingach, udostępnianie
informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne, usługi barów piwnych, zapewnianie jedzenia
i napojów na imprezy firmowe.
(111) 336276
(220) 2019 08 28
(210) 503890
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732) ŁAZY 157 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MAX SYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDENBERG Decorate Your Kitchen
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty kuchenne elektryczne, odkurzacze, odkurzacze
wodne, odkurzacze bezworkowe, prasownice, pralki, noże elektrycz-
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ne, tasaki elektryczne, sokowniki elektryczne, maszynki elektryczne
do mielenia mięsa, pługi do zdejmowania darni, dłutownice, maszynki do obróbki drewna, drukarki 3D, kosiarki ogrodowe elektryczne
i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malowania powierzchni, pistolety do dozowania farby, kleju, pistolety do uszczelniania elektryczne, wiertarki o napędzie
innym niż ręczny, pilarki, urządzenia do polerowania powierzchni
elektryczne, szlifierki, pompy wodne, spawarki inwertorowe, brzeszczoty jako części maszyn, elektryczne wyciskacze soków z owoców
i warzyw, 8 noże, zestawy noży, tasaki, sztućce, strzyżarki do włosów elektryczne, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne-części narzędzi
ręcznych, diamenty szklarskie-części narzędzi ręcznych, dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki ręczne, gwintownice ręczne,
gwintownice w zestawach ręczne, imadła, kielnie, packi metalowe,
klucze do prac mechanicznych, lewarki ręczne, maczety, urządzenia
ręczne do niszczenia chwastów, nożyce, nożyce do blachy, obcęgi,
osełki jako narzędzia ręczne, kilofy, przyrządy ręczne do ostrzenia,
otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły
ręczne, przecinaki jako narzędzia ręczne, przycinacze drzew, punktaki, scyzoryki, sekatory, rozwieraki, siekiery, sierpy, strugi, szczypce,
kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki jako narzędzia ręczne, toporki, ubijaki-narzędzia ręczne, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł,
zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia
metalu i drewna-części narzędzi ręcznych, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe, przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze ręczne, prostownice do włosów elektryczne, lokówki elektryczne do włosów, 11 czajniki elektryczne, elektryczne
zaparzacze do kawy i herbaty, ekspresy do kawy elektryczne, suszarki do włosów, szybkowary elektryczne, lodówki elektryczne, zamrażarki, tostery elektryczne do chleba, urządzenia do wyrobu kanapek
na gorąco, urządzenia do wyrobu wafli, do wyrobu gofrów, opiekacze do chleba elektryczne, mikro-opiekacze, elektryczne urządzenia
do wypieku pieczywa, do gotowania ryżu, grille elektryczne, wentylatory stojące i wiszące, grzejniki, klimatyzatory, latarki, oświetlenia
sufitowe, zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, ekspresy
do kawy przelewowe i ciśnieniowe elektryczne, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody pitnej, kominki domowe, kuchenki
gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza, piece kąpielowe, podgrzewacze
wody jako aparatura, lokówko-suszarki do włosów elektryczne,
chłodziarki, aparatura do destylacji wody, urządzenia do nawadniania ogrodów, kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne
do ogrzewania pomieszczeń, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice,
garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, podgrzewacze talerzy,
pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne,
rożna, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, filtry do instalacji wody pitnej, wodotryski ozdobne, generatory gazu opałowego, 12 ciągniki ogrodowe, 17 węże ogrodowe
do podlewania, węże do szamba, 21 garnki, garnki kilkuelementowe,
zestawy garnków, rondle, czajniki nieelektryczne, termosy, patelnie,
pojemniki na pieczywo i na artykuły żywnościowe, suszarki naczyń
nieelektryczne, tace do użytku w gospodarstwie domowym, garnki
do mleka, maszynki do wykonywania kiełbas nieelektryczne, otwieracze do puszek i do butelek ręczne, zestawy otwieraczy do puszek
i do butelek nieelektryczne, szybkowary nieelektryczne, brytfanny,
zaparzacze do kawy, herbaty i ziół nieelektryczne, maszynki do mielenia mięsa nieelektryczne, części zamienne do maszynek do mięsa.

(111) 336277
(220) 2019 08 06
(210) 503205
(151) 2021 01 20
(441) 2019 09 23
(732) KAZA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Alice
(510), (511) 20 narożniki [meble], kanapy, kanapo-tapczany, kanapy
rozkładane, rozkładane kanapy, małe dwuosobowe kanapy, stoliki
przy kanapie, sofy, sofy ścienne, sofy rozkładane, sofy rozsuwane,
fotele, rozkładane fotele, fotele bujane, fotele biurowe, fotele wypoczynkowe, fotele sako, krzesła [fotele] biurowe, duże wyściełane fotele, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z podnóżkiem, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, fotele rozkładane z odchylanym
oparciem, rozkładane fotele [do siedzenia i spania], fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele dopasowane do kształtu

Nr 9/2021

ciała [contour chair], niskie fotele bez podłokietników do siedzenia
przy kominku, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg
[meble], meble tapicerowane, poduszki-podkładki na krzesła, przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, poduszki na krzesła, pufy [meble], pufy typu sako, podnóżki, fotele rozkładane z podnóżkiem.

(111) 336278
(220) 2019 08 12
(210) 503397
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYBKA RYBKA
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.11
(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) 336279
(220) 2019 08 14
(210) 503465
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 14
(732) TAKE CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Take Control #przejmijkontrole
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, edukacja sportowa, instruktaż
w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, kultura fizyczna,
kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, kursy szkoleniowe
dotyczące sprawności fizycznej, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych,
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, obozy sportowe (organizowanie-), organizowanie imprez i zawodów sportowych, prowadzenie
ośrodków sprawności fizycznej, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, przeprowadzanie
imprez i wydarzeń sportowych, rezerwowanie obiektów i sprzętu
do ćwiczeń fizycznych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie ćwiczeń grupowych, treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi sportowe, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi trenerskie
w zakresie zajęć sportowych, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi w zakresie instruktażu sportowego, zapewnianie
instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych.
(111) 336280
(220) 2019 07 26
(210) 502766
(151) 2020 12 11
(441) 2019 09 09
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BigBull
(540)

(591) bordowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
witaminowe dla zwierząt, 31 preparaty zwiększające niesienie się
drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt,
mleko dla zwierząt, mleczne produkty dla zwierząt.
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(111) 336281
(220) 2020 04 15
(210) 512487
(151) 2021 01 07
(441) 2020 09 21
(732) PIASECKA KATARZYNA SOUL HUNTERS GOSPEL CHOIR,
Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOWARZYSZENIE Power Of Soul
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 24.17.11, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów
muzycznych.
(111) 336282
(220) 2020 05 21
(210) 513724
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) VEOLIA ENERGIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEROWASTERZY
(540)

(591) zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje elektroniczne zarejestrowane
na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, do pobrania, aplikacje mobilne, podcasty do pobrania, środki edukacyjne
do pobrania, programy gier elektronicznych do pobrania, programy
komputerowe do pobrania, karty kodowane, podkładki pod myszy
komputerowe, etui na okulary, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia
komunikacyjne do noszenia na sobie, 35 usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
spraw środowiskowych, usługi reklamowe i promocyjne świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi relacji z mediami,
przygotowywanie materiałów do celów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, organizowanie kampanii promocyjnych i marketingowych, publikowanie
tekstów o charakterze reklamowych i promocyjnym, organizowanie
wystaw i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, wszystkie wyżej
wymienione usługi ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw
środowiskowych oraz na wspieranie działań mających na celu tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i zainteresowanymi instytucjami w zakresie kwestii
i inicjatyw środowiskowych, organizowanie i prowadzenie aukcji,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, poszukiwania w zakresie patronatu, 42 badania środowiska,
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ocena zagrożeń środowiskowych, gromadzenie informacji dotyczących środowiska naturalnego, udostępnianie danych technologicznych na temat innowacji mających na uwadze ochronę środowiska,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
hosting stron internetowych, hosting aplikacji multimedialnych,
zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji
dzienników i blogów on-line, umożliwianie tymczasowego użytkowania interaktywnego oprogramowania rozrywkowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych
na wykorzystaniu sieci web, 45 usługi serwisów społecznościowych
on-line.

(111) 336283
(220) 2020 07 07
(210) 515692
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) GRABOWSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWOHANDLOWE, Kotlin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KORDIAN
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, planowanie przyjęć
[rozrywka], produkcja muzyczna, komponowanie muzyki, redagowanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi
artystów estradowych, usługi orkiestry, usługi prezenterów muzyki,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie
blogów on-line, w tym blogów o tematyce muzyki, kultury, rozrywki, stylu i sposobu życia, prowadzone za pośrednictwem mediów
społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie muzyki, kultury,
rozrywki, stylu i sposobu życia, usługi nauczania, edukacji i oświaty,
w tym w obszarze muzyki, kultury, rozrywki, stylu i sposobu życia,
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów,
konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze muzyki, kultury, rozrywki,
stylu i sposobu życia, publikowanie książek, czasopism, opracowań,
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym
w obszarze muzyki, kultury, rozrywki, stylu i sposobu życia, publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów
naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze muzyki,
kultury, rozrywki, stylu i sposobu życia, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze muzyki, kultury, rozrywki, stylu i sposobu życia, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi w zakresie organizowania i prowadzenia festiwali
i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych,
rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych,
festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, organizowanie widowisk muzycznych, reżyserowanie lub wystawianie przedstawień, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk,
muzyki, centra rozrywki, organizacja quizów, gier i zawodów, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw z dziedziny kultury
i edukacji.
(111) 336284
(220) 2020 07 13
(210) 516018
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 31
(732) JANCEWICZ AGATA, JANCEWICZ GRZEGORZ NONO SPÓŁKA
CYWILNA, Giedajty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLKI
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 30 sushi.
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(111) 336285
(220) 2020 10 13
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732) PODSIADŁO PAULINA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aurrota
(540)
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(210) 519430

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, podkoszulki, koszule, swetry, marynarki od garniturów, sukienki damskie, kimona,
szlafroki, piżamy, spodnie, spódnice, płaszcze, kurtki, chusty, szale
na głowę, czapki [nakrycia głowy], bielizna, body [bielizna], koszulki
z nadrukami.
(111) 336286
(220) 2020 10 14
(210) 519529
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) PANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) panta
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz innych środków komunikacji
w zakresie towarów: papier, papier do celów poligraficznych, karton,
tektura, folia okleinowa, folia PCV, folia PP, folia PU, okleiny introligatorskie, materiały do introligatorstwa, płótno i tkaniny introligatorskie, sznurek i taśmy introligatorskie, kleje do papieru i do materiałów papierniczych, materiały klejące do celów papierniczych, taśmy
przylepne i samoprzylepne do celów papierniczych, oprawy, mechanizmy dźwigniowe do segregatorów, spirale, listwy do oprawy,
zawieszki, okucia, grzbiety drutowe, grzbiety metalowe i z tworzyw
sztucznych, materiały poligraficzne.
(111) 336287
(220) 2020 04 28
(210) 513049
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) GRUPA DREWHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(PL)
(540) (znak słowny)
(540) DREWHOME
(510), (511) 19 altany [konstrukcje niemetalowe], altanki [konstrukcje
nie z metalu], balustrady (nie z metalu), belki budowlane (niemetalowe-), belki drewniane, belki (niemetalowe-) do celów budowlanych, budki ogrodowe z drewna, budowlane (drewno-), budowlane
(konstrukcje-) niemetalowe, budowle drewniane, części budowlane
(niemetalowe-), części modułowe (niemetalowe-) do budowania
budynków prefabrykowanych, budowle przenośne niemetalowe,
domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, domy
modułowe, niemetalowe, domy prefabrykowane (niemetalowe-),
domy z bali sprzedawane w formie zestawów, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane,
drewno konstrukcyjne, drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], elementy budowlane prefabrykowane (niemetalowe-), elementy fasad z materiałów niemetalowych, elementy konstrukcji
z drewna, elementy konstrukcyjne fasad z materiałów niemetalowych, fasady (niemetalowe-), garaże prefabrykowane, nie z metalu,
konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, konstrukcje
samonośne (niemetalowe-), konstrukcyjne elementy niemetalowe
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dla budownictwa, materiały budowlane z drewna, modułowe domy
z bali, niemetalowe budynki prefabrykowane, niemetalowe części
konstrukcyjne do celów budowlanych, niemetalowe konstrukcje
i budynki przenośne, niemetalowe szkielety konstrukcji budowlane, niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, niemetalowe wiaty do przechowywania, ogrodzenia niemetalowe, platformy
prefabrykowane, niemetalowe, prefabrykowane domy z bali, prefabrykowane elementy budowlane (niemetalowe-), prefabrykowane
kolumny architektoniczne, niemetalowe, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu na miejscu, prefabrykowane, niemetalowe budki
do przechowywania, prefabrykowane, niemetalowe baraki do przechowywania, prefabrykowane ściany niemetalowe, prefabrykowane szklarnie, niemetalowe, prefabrykowane stajnie, niemetalowe,
przegrody działowe [konstrukcje], nie z metalu, przenośne budynki
niemetalowe z wyposażeniem kuchennym, przenośne budynki niemetalowe wyposażone w toaletę, ramy (niemetalowe-) do frontów
sklepowych, ramy (niemetalowe-) do przedsionków, ścianki działowe
niemetalowe, segmentowe konstrukcje (niemetalowe-), stajnie [konstrukcje], niemetalowe dla koni, stajnie modułowe, niemetalowe,
szklarnie modułowe, niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, 37
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków wielorodzinnych, budowa
domów, budowa części budynków, budowa domów na zamówienie,
budowa fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa
nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa saun, budowa schodów
z drewna, budowa ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach,
budowa ścianek działowych, budowa stropów, budowa [wznoszenie
i szklenie] budynków ogrodowych, budowanie domów, budowanie
nieruchomości, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, ciesielstwo, dekarstwo (usługi-), doradztwo
dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja materiałów izolacyjnych,
instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, instalowanie okien, izolowanie dachów, izolowanie budynków w trakcie
budowy, izolowanie budynków gotowych, izolowanie budynków,
izolacja termiczna budynków, izolacja ścian zewnętrznych, izolacja
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, konstrukcja
budynków, konstrukcja i naprawa budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, malowanie budynków, malowanie
domów, malowanie powierzchni budynków, montaż belkowania
dachu, montaż drzwi i okien, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż instalacji
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, montaż podłóg drewnianych, murarstwo, prace konstrukcyjne
domów z prefabrykatów, remont nieruchomości, stawianie domów
z prefabrykatów, stolarstwo, tynkowanie, układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane, usługi
budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi dekarskie, usługi doradcze
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków,
usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi instalacji
dachów, usługi malarskie, usługi malowania domów, usługi w zakresie remontów budynków, usługi w zakresie stawiania ogrodzeń,
wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków
prefabrykowanych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy,
kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych i instalacyjnych,
budowa domów szkieletowych, budowa domów kanadyjskich, budowa domów z drewna, budowa i wykonawstwo domów pod klucz,
wykonawstwo domów pasywnych (energooszczędnych), 40 wytwarzanie na zamówienie budynków prefabrykowanych, wytwarzanie
na zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 42
projektowanie budynków, projektowanie wnętrz budynków, usługi
projektowania wnętrz budynków, usługi w zakresie projektowania
budynków, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków,
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projektowanie domów, sporządzanie planów domów usługi w zakresie projektowania domów, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych .

(111) 336288
(220) 2020 04 28
(210) 513050
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) GRUPA DREWHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DrewHome
(540)

(591) szary, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.12, 26.01.01
(510), (511) 19 altany [konstrukcje niemetalowe], altanki [konstrukcje
nie z metalu], balustrady (nie z metalu), belki budowlane (niemetalowe-), belki drewniane, belki (niemetalowe-) do celów budowlanych, budki ogrodowe z drewna, budowlane (drewno-), budowlane
(konstrukcje-) niemetalowe, budowle drewniane, części budowlane
(niemetalowe-), części modułowe (niemetalowe-) do budowania
budynków prefabrykowanych, budowle przenośne niemetalowe,
domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, domy
modułowe, niemetalowe, domy prefabrykowane (niemetalowe-),
domy z bali sprzedawane w formie zestawów, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane,
drewno konstrukcyjne, drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], elementy budowlane prefabrykowane (niemetalowe-), elementy fasad z materiałów niemetalowych, elementy konstrukcji
z drewna, elementy konstrukcyjne fasad z materiałów niemetalowych, fasady (niemetalowe-), garaże prefabrykowane, nie z metalu,
konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, konstrukcje
samonośne (niemetalowe-), konstrukcyjne elementy niemetalowe
dla budownictwa, materiały budowlane z drewna, modułowe domy
z bali, niemetalowe budynki prefabrykowane, niemetalowe części
konstrukcyjne do celów budowlanych, niemetalowe konstrukcje
i budynki przenośne, niemetalowe szkielety konstrukcji budowlane, niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, niemetalowe wiaty do przechowywania, ogrodzenia niemetalowe, platformy
prefabrykowane, niemetalowe, prefabrykowane domy z bali, prefabrykowane elementy budowlane (niemetalowe-), prefabrykowane
kolumny architektoniczne, niemetalowe, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu na miejscu, prefabrykowane, niemetalowe budki
do przechowywania, prefabrykowane, niemetalowe baraki do przechowywania, prefabrykowane ściany niemetalowe, prefabrykowane szklarnie, niemetalowe, prefabrykowane stajnie, niemetalowe,
przegrody działowe [konstrukcje], nie z metalu, przenośne budynki
niemetalowe z wyposażeniem kuchennym, przenośne budynki niemetalowe wyposażone w toaletę, ramy (niemetalowe-) do frontów
sklepowych, ramy (niemetalowe-) do przedsionków, ścianki działowe
niemetalowe, segmentowe konstrukcje (niemetalowe-), stajnie [konstrukcje], niemetalowe dla koni, stajnie modułowe, niemetalowe,
szklarnie modułowe, niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, 37
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków wielorodzinnych, budowa
domów budowa części budynków, budowa domów na zamówienie,
budowa fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa
nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyj-
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nych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa saun, budowa schodów
z drewna, budowa ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach,
budowa ścianek działowych, budowa stropów, budowa [wznoszenie
i szklenie] budynków ogrodowych, budowanie domów, budowanie
nieruchomości, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, ciesielstwo, dekarstwo (usługi-), doradztwo
dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja materiałów izolacyjnych,
instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, instalowanie okien, izolowanie dachów, izolowanie budynków w trakcie
budowy, izolowanie budynków gotowych, izolowanie budynków,
izolacja termiczna budynków, izolacja ścian zewnętrznych, izolacja
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, konstrukcja
budynków, konstrukcja i naprawa budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, malowanie budynków, malowanie
domów, malowanie powierzchni budynków, montaż belkowania
dachu, montaż drzwi i okien, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż instalacji
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, montaż podłóg drewnianych, murarstwo, prace konstrukcyjne
domów z prefabrykatów, remont nieruchomości, stawianie domów
z prefabrykatów, stolarstwo, tynkowanie, układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane, usługi
budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi dekarskie, usługi doradcze
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków,
usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi instalacji
dachów, usługi malarskie, usługi malowania domów, usługi w zakresie remontów budynków, usługi w zakresie stawiania ogrodzeń,
wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków
prefabrykowanych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy,
kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych i instalacyjnych,
budowa domów szkieletowych, budowa domów kanadyjskich, budowa domów z drewna, budowa i wykonawstwo domów pod klucz,
wykonawstwo domów pasywnych (energooszczędnych), 40 wytwarzanie na zamówienie budynków prefabrykowanych, wytwarzanie
na zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 42
projektowanie budynków, projektowanie wnętrz budynków, usługi
projektowania wnętrz budynków, usługi w zakresie projektowania
budynków, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków,
projektowanie domów, sporządzanie planów domów, usługi w zakresie projektowania domów, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych.

(111) 336289
(220) 2020 04 28
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) KOPEĆ ŁUKASZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VANDAL BRAND EST 07
(540)

(210) 512907

(591) niebieski, biały, czerwony, złoty
(531) 26.01.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, koszulki z nadrukami, koszulki
z krótkim rękawem, koszulki polo, bluzy z kapturem, bluzy sportowe,
bluzy dresowe, odzież codzienna.
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(220) 2020 04 28
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(441) 2020 06 08
(732) KOPEĆ ŁUKASZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VANDAL
(540)
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(210) 512905

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem,
koszulki z nadrukami, ubrania codzienne, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, koszulki polo.
(111) 336291
(220) 2019 07 25
(210) 502726
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732) ŻAKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA CHRZAN NOWA KUCHNIA POLSKA
(540)

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, catering, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji
o usługach barów, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo
w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], 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, organizowanie
posiłków w hotelach, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udostępnianie opinii na temat restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi
osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi świadczone przez bary
bistro, winiarnie, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe.
(111) 336292
(220) 2019 06 25
(210) 501491
(151) 2020 12 17
(441) 2020 08 31
(732) REMS KURYŁOWICZ POVODÖR SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KEJA BLUE
(510), (511) 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 marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych
do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi organizowania targów i wystaw w celach handlowych, biznesowych,
reklamowych, usługi promocji obrotu nieruchomościami, usługi
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi
inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie sprzedaży
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży domów, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi,
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zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi doradztwa w zakresie
sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi prowadzenia analiz
w zakresie sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi sporządzania kosztorysów budowlanych.

(111) 336293
(220) 2019 05 27
(210) 500328
(151) 2020 12 11
(441) 2019 10 21
(732) KOBI LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nexus PRO LIGHT
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 01.03.15, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.13, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlenia, abażury
do lamp, klosze i osłony do lamp, lampiony, lampki elektryczne
na choinkę, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, latarki, latarnie
oświetleniowe, oprawki do lamp elektrycznych, oświetlenie sufitowe, osprzęt oświetleniowy, świeczniki, żarówki elektryczne, żyrandole, żarniki elektryczne do lamp, reflektory do lamp, żarówki oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa.
(111) 336294
(220) 2019 05 24
(210) 500196
(151) 2021 01 22
(441) 2020 10 05
(732) CX-80 POLSKA, AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA SPÓŁKA
JAWNA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RC
(510), (511) 1 kleje kontaktowe, kleje stosowane w materiałach wiążących [przemysłowe], kleje do użytku w przemyśle mechanicznym,
kleje przemysłowe do użytku w obróbce metali, kleje do zapobiegania luzowaniu się nakrętek do kół, kleje przemysłowe do użytku
w powlekaniu i uszczelnianiu, kleje do połączeń metal-metal [inne
niż do materiałów piśmiennych lub użytku domowego], 4 smary
przemysłowe, smary penetrujące, smary uniwersalne, smary do maszyn, smary do samochodów, smary w sprayu, smary do powierzchni
metalowych, smary do pojazdów silnikowych, smary zawierające dodatki zmniejszające tarcie, smary stosowane do celów technicznych,
smary do smarowania odkrytych przekładni zębatych, 7 łożyska jako
części maszyn.
(111) 336295
(220) 2015 09 10
(210) 446802
(151) 2020 12 30
(441) 2015 12 21
(732) NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Permefast
(510), (511) 5 suplementy diety i inna żywność dietetyczna do celów
leczniczych, suplementy poprawiające kondycję i wytrzymałość, odżywki wzmacniające do celów leczniczych, preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów
leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, preparaty ziołowe, napary’ i herbatki lecznicze, leki
dla ludzi, leki pomocnicze, leki w płynie, tabletki do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych.
(111) 336296
(220) 2015 09 10
(210) 446803
(151) 2020 12 30
(441) 2015 12 21
(732) NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Liderifast
(510), (511) 5 suplementy diety i inna żywność dietetyczna do celów
leczniczych, suplementy poprawiające kondycję i wytrzymałość, odżywki wzmacniające do celów leczniczych, preparaty parafarmaceu-
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tyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów
leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, preparaty ziołowe, napary’ i herbatki lecznicze, leki
dla ludzi, leki pomocnicze, leki w płynie, tabletki do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych.

(111) 336297
(220) 2019 10 01
(151) 2020 12 09
(441) 2019 11 18
(732) GENETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFENATURE Solutions for life
(540)

(210) 505078

(591) biały, zielony, ciemnozielony, szary
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki nieprzeznaczone do włosów i skóry głowy:
aerozole, kremy, maści, pianki, płyny, żele, 5 środki i wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci: aerozoli, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, tabletek, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, żywność dietetyczna, dietetyczne
środki spożywcze o przeznaczeniu leczniczym, odczynniki i testy
do diagnostyki medycznej, 16 gazety, czasopisma i periodyki reklamowe, 29 produkty spożywcze zawarte w tej klasie zawierające witaminy i/lub minerały nie przeznaczone do celów farmaceutycznych
lub leczniczych, 30 dietetyczne środki spożywcze uzupełniające
żywność zawarte w tej klasie, 42 projektowanie, tworzenie, administrowanie i utrzymywanie: portali i stron internetowych.
(111) 336298
(220) 2019 10 04
(210) 505225
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) MAŁEK IRENEUSZ MALEK RECRUITMENT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MALEK Recruitment
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej.
(111) 336299
(220) 2019 10 04
(210) 505248
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gostyńskie mleko ZAGĘSZCZONE NIESŁODZONE 7,5%
tłuszczu SM Gostyń
(540)

(510), (511) 29 mleko zagęszczone niesłodzone, mleko zagęszczone
w tym także o obniżonej zawartości laktozy, mleko skondensowane.

(111) 336300
(220) 2019 10 04
(210) 505249
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mleko ZAGĘSZCZONE słodzone 8,0% tłuszczu gostyńskie SM
Gostyń
(540)

(591) czerwony, czarny, biały, żółty, brązowy, jasnobrązowy,
niebieski, zielony, szary, różowy
(531) 03.04.02, 03.04.24, 03.04.25, 03.04.26, 08.03.01, 11.01.02,
11.03.04, 19.03.01, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko zagęszczone słodzone, mleko zagęszczone
w tym także o obniżonej zawartości laktozy,mleko skondensowane.
(111) 336301
(220) 2019 10 04
(210) 505251
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOSTYŃSKIE MASŁO Ekstra SM Gostyń Ekstra MASŁO
GOSTYŃSKIE Zawartość tłuszczu 83%
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, biały, czerwony, zielony, niebieski,
żółty, czarny
(531) 03.04.02, 03.04.24, 03.04.25, 03.04.26, 25.01.19, 26.01.15,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 masła, masła z dodatkiem oleju roślinnego, masełka
smakowe, maślane mix-y, w tym wykonane także z obniżoną zawartością laktozy.
(111) 336302
(220) 2020 06 15
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) SOŁTYSIK DANUTA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÉVOLTE
(540)

(591) czerwony, biały, niebieski, jasnoniebieski, żółty, zielony,
różowy, czarny, brązowy, jasnobrązowy
(531) 03.04.02, 03.04.25, 03.04.26, 11.03.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 21 kubki, kubki ceramiczne, kubki szklane, kubki porcelanowe, kubki gliniane, kubki do kawy, kubki do napojów, kubki
z porcelany, kubki wykonane z ceramiki, kubki wykonane z porcelany, kubki z chińskiej porcelany, filiżanki i kubki, talerze, talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze pamiątkowe (okolicznościowe), talerze kolekcjonerskie, talerze ze szkła, talerze na przystawki, półmiski
(tace), półmiski do jarzyn, półmiski do serwowania potraw.

(111) 336303
(220) 2020 06 08
(210) 514519
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) KONKRET PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
FUTURAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Human Signs
(540)

(531) 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 35 agencja public relations, agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie public
relations, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych.				
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 336304
(220) 2020 06 18
(210) 514886
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) PARZYSZEK DARIUSZ DARIUSZ DESIGN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A W
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 15.01.13, 27.05.01
(510), (511) 14 przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki.
(111) 336305
(220) 2020 06 01
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) MAKOWSKA RENATA CEDR, Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lactusia
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 02.03.23, 02.07.09, 27.05.01, 29.01.12

(210) 514169
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(510), (511) 10 poduszki nadmuchiwane dla niemowląt [do celów medycznych], poduszki powietrzne dla niemowląt [do celów medycznych], poduszki do użytku medycznego do podpierania niemowląt
w trakcie badania, poduszki do użytku ortopedycznego, 20 poduszki
zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, poduszki utrzymujące
pozycję głowy dla niemowląt, poduszki [inne niż do użytku medycznego] do podpierania niemowląt w trakcie badania, poduszki do karmienia niemowląt, 24 pokrowce na poduszki, poszewki na poduszki.

(111) 336306
(220) 2020 06 16
(210) 514794
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) LIPCZYŃSKI PIOTR TOPLEE, Kiekrz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOPLEE
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 17 polietylenowe arkusze izolacyjne, polietylen do osłaniania roślin, polietylen
do osłaniania nasion, polietylen do przykrywania podłoża, wytłaczane arkusze polietylenowe do budowy szklarni, materiały izolacyjne
wykonane z pianki polietylenowej, arkusze z powlekanego polietylenu, na którym można drukować, wytłaczane arkusze polietylenowe
do budowy małych tuneli ogrodniczych, wytłaczane arkusze polietylenowe do budowy małych półokrągłych szklarni, wytłaczane arkusze polietylenowe o wysokiej przepuszczalności światła [inne niż
do pakowania], folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub pakowania], arkusze polietylenowe do małych półokrągłych szklarni, 19
materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe.
(111) 336307
(220) 2020 06 01
(210) 514176
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) LABSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ONIA
(510), (511) 44 usługi psychologów, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi psychologów online, usługi wsparcia psychologicznego
przez Internet.
(111) 336308
(220) 2020 06 01
(210) 514184
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) KRAJEWSKI MATEUSZ ANDRZEJ TWARDA GUMA, Kozerki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWARDA GUMA
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej opon, usługi sprzedaży
detalicznej opon, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, 37 usługi zabezpieczania przed korozją,
zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed korozją, usługi zabezpieczania podwozia pojazdu przed korozją, malowanie metalowych
powierzchni w celu zapobiegania korozji, usuwanie rdzy, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie pojazdów silnikowych
przed rdzą.
(111) 336309
(220) 2020 06 01
(210) 514185
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) CS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sulechów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CS SERVICE
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(540)

(591) niebieski
(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 naprawa pojazdów, czyszczenie pojazdów, instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn, lakierowanie, obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów, wulkanizacja opon, zabezpieczanie
pojazdów przed korozją, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych.
(111) 336310
(220) 2020 06 01
(210) 514188
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) CS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sulechów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CS SERVICE
(540)

(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne
i inne nieprzetworzone materiały], kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci surowej, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski,
preparaty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne.

(111) 336313
(220) 2020 06 03
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 13
(732) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRENACAPS
(540)
(591) niebieski
(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 naprawa pojazdów, czyszczenie pojazdów, instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn, lakierowanie, obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów, wulkanizacja opon, zabezpieczanie
pojazdów przed korozją, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych.
(111) 336311
(220) 2020 06 02
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) DYBCZYŃSKI PAWEŁ, Górki Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S sicuroLogistics
(540)

(210) 514234

(591) szary, zielony, czarny
(531) 26.04.02, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi agencji spedycyjnej, usługi doradcze w zakresie
magazynowania towarów, wynajem magazynów, wynajem miejsc
magazynowych, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania
i transportu, magazynowanie towarów, transport ładunku pojazdem
lądowym, transport lądowy, usługi transportu lądowego krajowego
i międzynarodowego towarów, usługi składowania, przeładunku,
dystrybucji i przechowywania ładunków, usługi frachtowe, logistyka
transportu, usługi dostarczania i udzielania informacji dotyczących
transportu, spedycji, logistyki, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie transportu lądowego.
(111) 336312
(220) 2020 06 03
(210) 514315
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 13
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERLA LIMEA
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(210) 514328

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty
i artykuły higieniczne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, napary ziołowe,
lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne,
materiały opatrunkowe i aplikatory, 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 czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania.
(111) 336314
(220) 2020 06 08
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 20
(732) ŁENCIO DARIUSZ, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TBP Trener Bardzo Personalny
(540)

(210) 514548

(531) 02.09.14, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako suplementy
diety, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety skła-
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dające się z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, mieszanki do picia będące suplementami diety, suplementy
odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy prebiotyczne,
mineralne suplementy diety, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze
suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety
w płynie, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
siemię lniane, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety
z białkiem sojowym, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy
diety składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się z pierwiastków
śladowych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów
z grzybów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku
owocowym, odżywki węglowodanowe, odżywki przed treningowe,
41 usługi siłowni, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, usługi siłowni związane z kulturystyką, fitness kluby, doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, dostarczanie sprzętu sportowego, informacje
na temat sportu, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż
w zakresie ćwiczeń fizycznych, kultura fizyczna, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, obsługa obiektów sportowych, organizacja imprez
i konkursów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie
zajęć poprawiających kondycję fizyczną, rezerwowanie obiektów
i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, rezerwowanie obiektów sportowych,
świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, szkolenia
sportowe, udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki
sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie
obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji sportowych
za pośrednictwem wcześniej nagranych wiadomości telefonicznych,
udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, usługi fitness klubów, usługi klubów sportowych, usługi klubów zdrowia
i klubów sprawności fizycznej, usługi sportowe, usługi w zakresie udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, udostępnianie klubowych
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
dla klubów sportowych, doradztwo w zakresie treningu fizycznego,
instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, trenowanie, treningi zdrowotne i treningi fitness,
udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą
portalu on-line, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie
sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe w zakresie
aerobiku, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej.

(111) 336315
(220) 2020 06 09
(210) 514553
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 20
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Baika-Skin
(510), (511) 3 kosmetyki łagodzące podrażnienia skóry, kosmetyki
do stosowania na skórę, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie żeli, pianki
[kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kosmetyki wspomagające regenerację naskórka, kosmetyki łagodzące objawy ukąszenia
owadów, maści do celów kosmetycznych, kosmetyki w postaci żeli, 5
balsamy zawierające substancje lecznicze, emulsje do rąk zawierające
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substancje lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, lek łagodzący objawy alergii, preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek, lecznicze żele do ciała, żele do ciała
do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do pielęgnacji skóry
do użytku medycznego, kremy do użytku dermatologicznego, kremy
farmaceutyczne, kremy przeciw swędzeniu, kremy ziołowe do celów
medycznych, lecznicze kremy do skóry, lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, preparaty łagodzące ukąszenia owadów, preparaty łagodzące podrażnienia skóry,
preparaty wspomagające regenerację naskórek, preparaty farmaceutyczne w postaci żeli, maści do celów farmaceutycznych, maści lecznicze do stosowania na skórę, maści przeciw swędzeniu.

(111) 336316
(220) 2020 06 09
(210) 514591
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 20
(732) MEDAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OVARIANA
(510), (511) 44 badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], badania przesiewowe, badania przesiewowe [skriningowe],
zapewnianie leczenia medycznego, wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej, usługi w zakresie leczenia
medycznego, usługi poradnictwa medycznego, usługi pomocy medycznej, usługi opieki medycznej, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi oceny medycznej, usługi obrazowania
medycznego, usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi medyczne w zakresie oceny
stanu zdrowia, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, świadczenie
usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie
informacji medycznej, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez
laboratorium medyczne, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi
doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi informacji medycznej,
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu,
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi medyczne,
usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, analizy
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne, badania
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, kliniki medyczne, konsultacje medyczne, medyczne badania
osób, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej,
organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo medyczne, przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, świadczenie pomocy medycznej.
(111) 336317
(220) 2020 06 09
(210) 514615
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA
INICJATYW NAUKA-PRZEMYSŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kraków School of Brewing est. 2016
(540)

(591) czarny, złoty, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 05.07.02, 05.11.15, 26.01.15

Nr 9/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, prowadzenie
kursów, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów
szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych,
organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych,
usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych,
organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, kursy szkolne
związane z przygotowaniem do egzaminów, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, usługi
edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, usługi
szkół, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, wyznaczanie standardów szkoleń, szkolenia dla dorosłych,
podyplomowe kursy szkoleniowe, organizowanie programów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie konferencji, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, usługi w zakresie konferencji,
organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, planowanie konferencji w celach
edukacyjnych, usługi edukacyjne związane z piwowarstwem, 42
badania naukowe, prowadzenie badań naukowych, udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, usługi doradcze dotyczące
badań naukowych, usługi w zakresie badań naukowych, sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, analizy laboratoryjne,
badania technologiczne, doradztwo technologiczne, usługi analizy
technologicznej, sporządzanie raportów technologicznych, ekspertyzy w zakresie technologii, usługi konsultacyjne dotyczące badań
technologicznych, badania i rozwój w dziedzinie mikroorganizmów,
usługi laboratorium badań biologicznych, badania mikrobiologiczne, opracowywanie produktów, przeprowadzanie doświadczeń
technologicznych.

(111) 336318
(220) 2020 06 10
(210) 514623
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KIDAVET
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze oddechu,
odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, płyny do płukania
jamy ustnej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne],
kremy perfumowane, olejki naturalne do perfum, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji
ciała, kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki mydła
do mycia ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku
osobistego, mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła
w płynie do rąk i twarzy, mydła w płynie do kąpieli, mydła w postaci
żelu, mydło niewymagające użycia wody, mydło do skóry, mydło aloesowe, mydła w żelu, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło
w płatkach, mydło w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze mydła toaletowe, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty do mycia rąk, środek do mycia rąk, szampony do ciała, żele
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, aromatyczne olejki
do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele do kąpieli, olejek do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
dezodoranty dla ludzi, dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty
do użytku osobistego, w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku
osobistego, preparaty do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiranty,
aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsamy dla niemowląt, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, balsamy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy
do rąk, balsamy do stóp nielecznicze, balsamy do rąk nielecznicze,
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balsamy do redukcji cellulitu, balsamy do ust, balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy po opalaniu, baza
podkładowa do paznokci [kosmetyki], emulsje [balsamy] do ochrony
przeciwsłonecznej, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego],
emulsje wygładzające do skóry, koncentraty nawilżające [kosmetyki],
kompresy na oczy do celów kosmetycznych, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry,
kosmetyki w postaci płynów, krem do rak, krem do twarzy, krem pod
oczy, krem przeciwzmarszczkowy, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do odżywiania skóry do celów
kosmetycznych, balsam do włosów, kosmetyczne płyny do włosów,
kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do włosów, lakier
do włosów, kremy odżywcze, kremy ochronne do włosów, kremy
do pielęgnacji włosów, maseczki do włosów, nielecznicze płyny
do włosów, nielecznicze szampony do włosów, odżywka do włosów
dla dzieci, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, olejek do włosów, olejki do włosów, pianki do włosów, pianki
ochronne do włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płyny do włosów, płyny
do układania włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny do kuracji wzmacniających włosy, preparaty do mycia
włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do kręcenia włosów,
preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do pielęgnacji brody, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, preparaty do układania
włosów, preparaty odżywcze do włosów, preparaty kosmetyczne
do włosów, preparaty wygładzające i prostujące włosy, produkty
do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do ochrony farbowanych włosów, szampon do włosów, suche szampony, szampony, szampony do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony do włosów dla ludzi, produkty do układania włosów dla mężczyzn, serum
do układania włosów, rozjaśniacze do włosów, pudry do włosów, proszek do mycia włosów, serum do pielęgnacji włosów, środki do nawilżania włosów, serum do włosów, środki rozjaśniające do włosów, środki pomagające rozczesywać splątane włosy, środki do rozjaśniania
pasemek na włosach, produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, żele ochronne do włosów, żele do włosów, żele
do stylizacji włosów, woski do układania włosów, wosk do włosów,
wosk do wąsów, tonik do włosów, szampony z odżywką do włosów,
balsam po goleniu, balsamy do golenia, emulsje do depilacji, emulsje
po goleniu, kremy nawilżające po goleniu, kremy po goleniu, kremy
przed goleniem, olejki do brody, mydło do golenia, mleczko po goleniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu do golenia,
preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty kosmetyczne
po goleniu, aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty [olejki
aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], olej rycynowy do celów kosmetycznych, olej kokosowy do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji
medycznych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, 5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, napoje dla niemowląt,
preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, suplementy z siarą,
żywność z mleka w proszku dla niemowląt, artykuły spożywcze dla
diabetyków [specjalnie wyprodukowane], białkowe suplementy diety,
błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia,
cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki
odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne,
glukoza do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, kapsułki odchudzające, homogenizowana
żywność przystosowana do celów medycznych, jedzenie liofilizowane
przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, l-karnityna
na utratę wagi, lecznicze dodatki do żywności, mieszane preparaty wi-
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taminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, mięta
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne
suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, napoje
stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nektary
owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów medycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze,
preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty multiwitaminowe, preparaty zawierające witaminę d, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi
[lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, preparaty zawierające witaminę b, preparaty zawierające witaminę c, preparaty zawierające witaminę a, preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów medycznych,
proszki jako zamienniki posiłków, słodziki sztuczne dostosowane dla
diabetyków, przeciwutleniające suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniacze
do użytku dietetycznego, substytuty cukru dla diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla
sportowców, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety
poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające
się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się
głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia,
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety w płynie, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające węgiel aktywny, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem,
zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, tran
w kroplach, tran z wątroby dorsza w kapsułkach, witaminy i preparaty
witaminowe, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne do żywności, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy
prebiotyczne, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, lecznicze
płyny do płukania ust, płyny lecznicze do płukania ust, lecznicze suche
szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty do dezynfekcji
paznokci, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku osobistego, alkohol leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty
do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne,
chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne, nasączone chus-
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teczki lecznicze, maści antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne
niż mydło], preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty sterylizujące do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, spraye antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, środki odkażające do użytku domowego, środki odkażające, środki do usuwania bakterii, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny
preparat do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy, lecznicze preparaty do mycia rąk,
lecznicze szampony, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odkażający preparat do mycia rąk, szampony lecznicze,
środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, suplementy diety z cynkiem.

(111) 336319
(220) 2020 06 15
(210) 514748
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) JAB CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rudzica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jab ROK ZAŁ. 1956 JAB
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 40 obróbka metali, cięcie metalu, wykańczanie metali,
tłoczenie metalu, obróbka metalurgiczna, lutowanie twarde metali,
kształtowanie elementów metalowych, formowanie metali na zimno, usługi w zakresie obróbki metalu, frezowanie, cieplna obróbka
metali, obróbka materiałów wiązką laserową, informacje o obróbce
materiałów, obróbka cieplna metalowych rur i przewodów rurowych, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik
szlifowania dokładnego.
(111) 336320
(220) 2020 06 16
(210) 514795
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) STOWARZYSZENIE OTWARTE KLATKI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) otwarte klatki
(540)

(591) zielony, biały, czarny
(531) 03.07.03, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 druki, publikacje drukowane, biuletyny informacyjne, podręczniki [książki], afisze, plakaty, broszury, książki, fotografie, raporty dotyczące stanu zwierząt, drukowane raporty z badań,
raporty, broszury i ulotki na temat przemysłowego chowu zwierząt, poradniki [podręczniki], drukowane materiały edukacyjne, 36
zbieranie funduszy, zbieranie funduszy na rzecz ochrony zwierząt,
zbieranie funduszy na prawa zwierząt, ekologię i ochronę dzikiej
przyrody, zbierania funduszy na cele charytatywne stanowiące datki
na sprzęt i organizacje charytatywne związane ze zwierzętami, organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, organizowanie działań mających na celu zbieranie
funduszy na cele ochrony zwierząt, organizowanie funduszy na cele
dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi w zakresie sponsorowania zwierząt, sponsorowanie programów niesienia
pomocy i ochrony zwierząt, zarządzanie i monitorowanie funduszy
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charytatywnych, udostępnianie informacji dotyczących darowizn,
41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi edukacyjne, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie
zjazdów, seminariów i kongresów edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi wydawnicze,
publikowanie książek, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji
elektronicznych, produkcja filmów wideo, publikowanie materiałów
drukowanych dotyczących zwierząt domowych.
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(111) 336323
(220) 2020 05 28
(210) 514034
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 20
(732) SZMAGLIŃSKA JOANNA, SZMAGLIŃSKI DARIUSZ,
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE REZON SPÓŁKA
CYWILNA, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITY GIFT.EU
(540)

(111) 336321
(220) 2020 06 17
(210) 514817
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) FAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELICON baffle
(540)

(591) czerwony, granatowy
(531) 25.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 kondensatory pary [części maszyn], wymienniki ciepła
[części maszyn], podgrzewacze wody [części maszyn], urządzenia
do odzyskiwania ciepła [części maszyn], 9 reaktory chemiczne, 11 reaktory jądrowe, wymienniki ciepła, palniki, bojlery i podgrzewacze,
podgrzewacze powietrza, ogrzewacze powietrza, instalacje grzewcze do powietrza, podgrzewacze wody, instalacje do podgrzewaczy,
urządzenia do ogrzewania, rekuperatory do wstępnego ogrzewania
powietrza do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem
gorących gazów spalinowych, instalacje do odzyskiwania ciepła
z powietrza, urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, zasobniki ciepła, zasobniki ciepłej wody, regeneratory ciepła, akumulatory ciepła, pompy ciepła, zasobniki pary, generatory pary, instalacje
do wytwarzania pary, urządzenia do wytwarzania pary, kondensatory gazu, inne niż części maszyn, kondensatory chłodnicze.
(111) 336322
(220) 2020 06 08
(151) 2020 12 08
(441) 2020 07 27
(732) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRZWI 365
(540)

(210) 514510

(591) czarny, biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez
Internet i sprzedaży wysyłkowej, obejmującej następujący zakres
towarów metalowych: materiały budowlane, gzymsy, okucia stosowane w budownictwie, kątowniki stalowe, kształtowniki, listwy
wykończeniowe naroży ścian, drzwi, systemy drzwi przesuwnych,
futryny do drzwi, odrzwia, ościeżnice, progi, prowadnice do drzwi
przesuwnych, okna, okucia do okien, rolki, prowadnice do okien
przesuwnych, żaluzje, prowadzenie hurtowni i sklepów polegające
na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez
Internet i sprzedaży wysyłkowej, obejmującej następujący zakres
towarów niemetalowych: materiały budowlane, konstrukcyjne elementy dla budownictwa, profile i kształtowniki dla budownictwa,
elementy wykończeniowe budowlane, listwy dekoracyjne, listwy
wykończeniowe naroży ścian, drzwi, systemy drzwi przesuwnych,
futryny i ościeżnice drzwiowe, płyty drzwiowe, drzwi harmonijkowe,
nadproża, żaluzje, 37 instalowanie drzwi i okien, instalowanie, naprawa i konserwacja systemów drzwi przesuwnych, deweloperskie
usługi budowlane, usługi wykonywania budynków pod wynajem lub
sprzedaż (deweloperstwo), nadzór budowlany, naprawy budowlane.

(591) czarny, niebieski
(531) 26.04.06, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.12, 09.01.10, 06.07.05,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne na lodówki, 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne, kółka na klucze i breloczki
oraz zawieszki do nich, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby jubilerskie [biżuteria], 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
zawarte w tej klasie, 34 przybory dla palaczy.
(111) 336324
(220) 2020 05 27
(210) 514039
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 20
(732) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRUFLOVE
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), konserwowe, mrożone, suszone i gotowane warzywa,
konserwowe, mrożone, suszone i gotowane owoce, przetworzone
kiełki warzyw, przetworzone kiełki fasoli, sałatki i surówki warzywne, sałatki i surówki owocowe, sałatki i surówki owocowo-warzywne,
sałatki warzywno-mięsne, sałatki warzywno-rybne, sałatki gotowe,
warzywa w puszkach, owoce w puszkach, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, składniki do sporządzenia zup, zupy, buliony, preparaty
do produkcji bulionu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie orzechów, galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, kapusta kwaszona, owoce kandyzowane, przecier pomidorowy, sok pomidorowy do gotowania, przecier
jabłkowy, dania gotowe warzywne, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, przekąski
ziemniaczane, krokiety, pasty do kanapek na bazie mięs, ryb, jajek,
serów, warzyw, roślin strączkowych, owoców oraz mieszanek tych
produktów, masło z orzechów, suszone jadalne algi, algi do celów
kulinarnych, oleje i tłuszcze jadalne, olej sojowy, olej sezamowy, oleje z orzechów, desery mleczne, desery jogurtowe, desery na bazie
sztucznego mleka, desery owocowe, desery wykonane z produktów
mlecznych, 30 dania i potrawy gotowe zawierające makaron, dania
i potrawy gotowe zawierające ryż, gotowe dania i potrawy na bazie
makaronu, kaszy lub ryżu, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem mięsnym,
gotowe dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem nabiałowym, gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu zawierające
mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem mięsnym, gotowe dania i potrawy
na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem nabiałowym, dania
i potrawy gotowe suche lub płynne, zawierające głównie makaron,
dania i potrawy gotowe suche lub płynne, zawierające głównie ryż,
kaszę lub inne zboża, gotowe przekąski na bazie zbóż, zboża przetworzone, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pierożki, makaron gotowy, makarony spożywcze, chiński makaron instant, ryż,
ryż gotowy, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy, dresingi, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, sos sojowy, półprodukty do produkcji
sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztarda, naleśniki, pizze,
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kanapki, kukurydza prażona (popcorn), sushi, produkty spożywcze
z cukru do przyrządzania deserów, puddingi do użytku jako desery,
suflety deserowe, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], budynie deserowe, budynie deserowe w proszku, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], muesli, płatki
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki owsiane i pszeniczne, płatki kukurydziane, płatki jęczmienne, płatki z naturalnego ryżu, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów, pubów, restauracji,
kawiarni, lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa gastronomiczna imprez okolicznościowych, przyjęć, uroczystości towarzyskich, imprez służbowych, bankietów, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia kuchni,
doradztwo przy wyborze menu, usługi kelnerskie.

(111) 336325
(220) 2020 05 27
(210) 514043
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOK OF MYSTERY
(540)

(591) brązowy, ciemnobrązowy, żółty, biały
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 udostępnianie gier on-line i aplikacji on-line związanych
z grami, udostępnianie gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze, udostępnianie hazardowych gier on-line, usługi
gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier hazardowych.
(111) 336326
(220) 2020 05 28
(210) 514045
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 20
(732) SZMAGLIŃSKA JOANNA, SZMAGLIŃSKI DARIUSZ,
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE REZON SPÓŁKA
CYWILNA, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM QUALITY MENEDITION.COM SPECIAL LIMITED
EDITION THE BEST GIFT FOR YOU
(540)

(531) 25.01.15, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.13, 01.01.05, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.10
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(510), (511) 9 magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne na lodówki, 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne, kółka na klucze i breloczki
oraz zawieszki do nich, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby jubilerskie [biżuteria], 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
zawarte w tej klasie, 34 przybory dla palaczy.

(111) 336327
(220) 2020 05 28
(210) 514058
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) LACH EWA MAGDALENA EPRO, Władysławowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EFFICIENCY PROGRESS RESEARCH OMICS epro
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa składników i materiałów chemicznych do celów naukowych, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa odczynników laboratoryjnych do celów naukowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa odczynników do badań do użytku przemysłowego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa odczynników do badań medycznych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa odczynników
do badań weterynaryjnych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa sprzętu
do badań naukowych i laboratoryjnych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa urządzeń do badań naukowych i laboratoryjnych.
(111) 336328
(220) 2020 05 28
(210) 514061
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH, Hamburg (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAGITTARIUS BUSINESS HOUSE
(540)

(591) fioletowy, szary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi związane z nieruchomościami: organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, wynajem i dzierżawa
nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych: administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe,
agencje nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, usługi dotyczące
nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek
nieruchomy, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, przechowywanie pojazdów, 43 wynajmowanie sal konferencyjnych,
wynajmowanie przestrzeni biurowej, krótkoterminowy wynajem
przestrzeni biurowej, wynajmowanie sal na zebrania, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje.
(111) 336329
(220) 2020 05 28
(210) 514063
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) LOGFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LogFarma
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi składania
zamówień hurtowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
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borami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem weterynaryjnym, sprzedaż detaliczna i hurtowa surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej, 39 magazynowanie,
magazynowanie i składowanie, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów w dużych ilościach, usługi związane z magazynowaniem towarów, magazynowanie w chłodniach, usługi magazynowe, organizowanie składowania towarów, pakowanie i składowanie
towarów, składowanie, składowanie farmaceutyków, składowanie
i dostarczanie towarów, składowanie towarów w magazynach, składowanie towarów w transporcie, składowanie towarów, transport
i składowanie, transport i składowanie towarów, usługi składowania,
usługi transportowe, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, wynajem pojazdów transportowych,
spedycja, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową.

(111) 336330
(220) 2020 05 28
(210) 514065
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) AUTO SERWIS BŁĘKITNA W. I N. MAJEWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BADANIAPOJAZDOW.pl
(540)

(591) czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, czyszczenie pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów
[tankowanie i obsługa], obsługa i naprawy pojazdów silnikowych,
obsługa i naprawa samochodów, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, 42 kontrola techniczna pojazdów, kontrola pojazdów mechanicznych przed transportem [pod kątem bezpiecznego używania w ruchu drogowym], kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem
zdatności do ruchu drogowego], badania techniczne, testowanie
[kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie pojazdów.
(111) 336331
(220) 2020 05 28
(210) 514076
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 20
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LE’FROG
(510), (511) 29 potrawy gotowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, sałatki gotowe, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, placki smażone, jogurty, desery jogurtowe, desery mleczne, desery wykonane z produktów
mlecznych, napoje mleczne, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski,
gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe
potrawy na bazie ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu,
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, naleśniki, placki, suche i płynne
potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów,
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, gotowe do spożycia puddingi, puddingi,
tiramisu, gotowe desery [wyroby piekarnicze], sałatka ryżowa, sałatka
z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, herbata mrożona, sernik,
32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe niealkoholowe, soki, napoje na bazie owoców lub warzyw, warzywne napoje typu smoothie,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty.
(111) 336332
(220) 2020 05 28
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 20
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Le’Frog

(210) 514077
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(540)

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 29 potrawy gotowe, gotowe dania warzywne, gotowe
dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, sałatki
gotowe, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, placki smażone,
jogurty, desery jogurtowe, desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, napoje mleczne, 30 dania gotowe i wytrawne
przekąski, gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu,
gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, naleśniki, placki,
suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, gotowe do spożycia
puddingi, puddingi, tiramisu, gotowe desery [wyroby piekarnicze],
sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki,
herbata mrożona, sernik, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe niealkoholowe, soki, napoje na bazie owoców lub warzyw, warzywne napoje typu smoothie, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty.
(111) 336333
(220) 2020 05 29
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 20
(732) ŚMIGLARSKI DAWID LEOPARD, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAVI
(540)

(210) 514082

(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, atomizery
wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów
medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki
kosmetyczne, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, geraniol do użytku kosmetycznego,
henna [barwnik kosmetyczny], henna do celów kosmetycznych, henna
w proszku, kamienie do wygładzania stóp, klej do charakteryzacji
do użytku kosmetycznego, środek do usuwania kleju do charakteryzacji, klej do peruk, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kolorowe kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla dzieci, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny
jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki
organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kreda do użytku kosmetycznego, krem do skórek wokół paznokci, kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, lakier do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego,
nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze preparaty do masażu,
nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, odżywki do skórek
wokół paznokci, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych, olejek bergamotowy, olejek z wyciągiem
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z owoców amli do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki eteryczne
o zastosowaniu kosmetycznym, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, patyczki z watą do celów kosmetycznych, perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy
[preparaty toaletowe], piperonal do użytku kosmetycznego, płatki
oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia nosa do celów
higieny osobistej, preparaty do pedicure, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym,
preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty ścierne do ciała, preparaty zmiękczające [kosmetyki], pumeks, pumeksy
do ciała, puszki bawełniane do celów kosmetycznych, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, środki do usuwania
skórek wokół paznokci, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż
do celów medycznych, świece do masażu do celów kosmetycznych,
tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, woski do masażu, żel z aloesem do celów kosmetycznych,
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, zestawy kosmetyków,
dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele,
preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, barwniki kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny], bazy do ust neutralizujące odcień ust, brokat do ciała, brokat w formie sprayu do użytku jako
kosmetyk, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, gąbki nasączone środkami toaletowymi, kolagen
hydrolizowany do użytku kosmetycznego, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki
w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w postaci kremów, krem
do opalania dla niemowląt, kremy BB, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące
do użytku kosmetycznego, makijaż (preparaty do-), maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, mgiełki do ciała,
mleczko kosmetyczne, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nawilżane chusteczki kosmetyczne,
nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, nielecznicze olejki
pod prysznic, nielecznicze płukanki do irygacji, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, oczyszczające maseczki
do twarzy, olejki do ciała i twarzy, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała, olejki do masażu twarzy, olejki
do twarzy, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, peeling
do stóp, pianka pod prysznic i do kąpieli, pianki do oczyszczania ciała,
pianki oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic, płynne kremy [kosmetyki], płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty
czyszczące do użytku osobistego, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli
i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne do kąpieli
i prysznicowe, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie
owłosienia, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty pod
prysznic, preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego,
produkty do mycia rąk, prokolagen do celów kosmetycznych, puder
do rąk, puder w kremie do twarzy, pumeks sztuczny, pumeksy do użytku osobistego, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne,
serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego,
spraye do utrwalania makijażu, środki do czyszczenia rąk, środki
do pielęgnacji włosów, wata w formie płatków do użytku kosmetycznego, woda micelarna, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do ciała, żele
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do rąk, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry,
balsam do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsamy dla niemowląt,
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, balsamy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do pielęgnacji pupy
niemowlęcia, balsamy do rąk, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy
do redukcji cellulitu, balsamy do stóp (nielecznicze-), balsamy do ust,
balsamy oczyszczające, balsamy po opalaniu, baza podkładowa
do paznokci [kosmetyki], bibułki z pudrem do twarzy, błoto kosmetyczne do ciała, brokat do paznokci, chusteczki nasączone preparatem
do oczyszczania skóry, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dwustronne tasiemki do podklejania powiek, emalia do paznokci, emalie
do paznokci, emulsja opóźniająca starzenie, emulsje [balsamy]
do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, emulsje do ciała, emulsje do twarzy [do użytku
kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje na dzień,
emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym
[do użytku kosmetycznego], esencje do pielęgnacji skóry, farba
do rzęs, kalkomanie do ozdabiania paznokci, kamień ałun [środek ściągający], klej do utwardzania paznokci, kleje do mocowania sztucznych
rzęs, kleje do mocowania sztucznych paznokci, kleje do mocowania
sztucznych brwi, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje
do przymocowywania sztucznych paznokci, kompresy na oczy do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne emulsje do opalania, kosmetyczne maski błotne, kosmetyczne
środki nawilżające, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne żele
pod oczy, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki
do cery zmarszczkowej, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki
w formie mleczek, kosmetyki w postaci płynów, kreda malarska, krem
chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, krem do rak,
krem do twarzy, krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], krem
pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, kremy
chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do demakijażu,
kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy do oczyszczania skóry, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do opalania skóry,
kremy do paznokci, kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku
medycznego, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju, kremy do rąk, kremy do redukcji
cellulitu, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy do skóry
[nielecznicze], kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy [kosmetyki], kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy
kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy kosmetyczne
odżywcze, kremy na dzień, kremy na noc, kremy na noc [kosmetyki],
kremy nawilżające, kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, kremy nawilżające po goleniu, kremy nielecznicze, kremy ochronne, kremy oczyszczające, kremy odżywcze nielecznicze, kremy perfumowane, kremy po goleniu, kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego],
kremy przeciw piegom, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy redukujące plamy starcze, kremy samoopalające, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy ujędrniające skórę, kremy
wybielające do skóry, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy złuszczające, kryształki do kąpieli, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, maści [nielecznicze], maseczki do ciała,
maseczki do ciała w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki do stóp do pielęgnacji skóry,
maseczki do twarzy, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki nawilżające, maseczki nawilżające do skóry, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry,
maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maska do ciała
w proszku [do użytku kosmetycznego], maski do ciała w płynie
[do użytku kosmetycznego], maski do twarzy, maski kosmetyczne, masło do ciała, masło do rąk i ciała, masło kakaowe do celów kosmetycznych, materiały na powłoki do paznokci u rąk, mieszanki do pielęgnacji
skóry po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, mieszanki
do rozjaśniania skóry [kosmetyki], mleczka do ciała, mleczka do ciała
dla niemowląt, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka kosmetyczne,
mleczka nawilżające, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry,
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mleczko do opalania, mleczko do rąk, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mleczko oczyszczające do twarzy, mleczko po goleniu, mleczko
po opalaniu, mus do pielęgnacji skóry, naklejane ozdoby do paznokci,
nawilżacze do skóry, nawilżacze skóry, nawilżające balsamy do ciała
[kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające
kremy do skóry [kosmetyki], nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do ust, nielecznicze kremy
do ciała, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy
do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze kremy pod oczy, nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny stymulujące do skóry, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze
produkty powlekające usta, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze
środki nawilżające, nielecznicze środki oczyszczające w kremie, nieleczniczy krem do twarzy, nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową,
nieleczniczy puder do ciała, odświeżacze do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki cytronelowe do użytku kosmetycznego, olejki do ciała, olejki do ciała
[kosmetyki], olejki do ciała w sprayu, olejki do nawilżania skóry po opalaniu, olejki do opalania, olejki do opalania do celów kosmetycznych,
olejki do opalania [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki oczyszczające, olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki
rozmarynowe do użytku kosmetycznego, oliwki dla niemowląt, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem
do twarzy, otręby ryżowe do wygładzania skóry [arai-nuka], papier
ścierny do paznokci, papier ścierny szmerglowy do paznokci, paznokci
(lakiery do-), paznokci (preparaty do polerowania-), peelingi do twarzy
[kosmetyki], peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi
złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do twarzy, perfumowane
płyny pielęgnacyjne do ciała, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], pianka do czyszczenia, pianka oczyszczająca, pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, pianki oczyszczające, pilniczki kartonowe, plastry kosmetyczne zawierające środek
chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne
do stosowania na skórze, płukanki do oczu, nie do celów medycznych,
płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący
do twarzy, ciała i rąk, płyny do aromaterapii, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, płyny do golenia, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do oczu, płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do stóp
nielecznicze, płyny do twarzy [kosmetyki], płyny oczyszczające, płyny
redukujące zmarszczki wokół oczu, podkłady do lakierów do paznokci,
podkłady do paznokci [kosmetyki], powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty
do kuracji paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetyczne], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, preparaty do opalania, preparaty do opalania w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym,
preparaty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do rozjaśniania skóry, preparaty
do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wybielania skóry, preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty do zmywania twarzy, preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty kosmetyczne
do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do odnowy
skóry, preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne
do samoopalania, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne
do pod prysznic, preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki
do użytku miejscowego na twarzy, preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, preparaty nawilżające
do ciała, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty nielecznicze
do oczyszczania skóry, preparaty odżywiające skórę, preparaty pielę-

127

gnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty
ściągające do celów kosmetycznych, preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, preparaty
złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty złuszczające
do pielęgnacji skóry [peelingi], produkty do pielęgnacji oczu, nielecznicze, produkty kosmetyczne do ochrony ust, produkty kosmetyczne
w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, produkty oczyszczające
do oczu, produkty poprawiające teksturę skóry, produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, proszek do polerowania paznokci, proszki do kąpieli,
proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, puder dla niemowląt, puder do ciała, pudry do stóp [nielecznicze], rozjaśniacze do paznokci, rzęsy, rzęsy
sztuczne, serum do twarzy do celów kosmetycznych, serum zapobiegające starzeniu się, skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgnacji-],
sole do kąpieli, sole pod prysznic, nie do celów medycznych, środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do mikrodermabrazji, środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki
do oczyszczania skóry twarzy, środki do usuwania paznokci żelowych,
środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające po opalaniu, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, środki oczyszczające do skóry [nielecznicze],
środki oczyszczające skórę, środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, środki złuszczające skórę, środki zmiękczające, środki zmiękczające do skóry, środki zmiękczające skórę [emolienty], środki zmiękczające skórę [nielecznicze], środki zmiękczające skórki przy paznokciach,
suflety do ciała, szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], szminki w kremie do ust, sztuczne brwi, sztuczne brwi samoprzylepne, sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne paznokcie wykonane
z metali szlachetnych, sztyfty przeciwsłoneczne, talk do ciała, talk,
do użytku toaletowego, talk kosmetyczny, talk perfumowany, talk
w proszku dla niemowląt, nieleczniczy, talki do ciała, tipsy, tipsy [kosmetyki], toniki do rozpylania, toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego,
toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, toniki [kosmetyki], wazelina kosmetyczna, utwardzacze do paznokci, wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, zapachowe kremy do ciała, zasypki
do ciała [talk], zboża do oczyszczania twarzy, żel do paznokci, żele
do twarzy, żele do opalania, żele nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, żele opóźniające starzenie, żele po opalaniu [kosmetyki], żele
pod oczy, żelowe maseczki na oczy, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci [kosmetyki], zmywacze do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki, 8 cążki do obcinania paznokci,
cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], cążki do paznokci,
elektryczne polerki do paznokci, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, nieelektryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek
wokół paznokcia, obcinacze do paznokci, obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki
do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, polerki do paznokci
do manicure, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci nieelektryczne, wymienne głowice obrotowe
do elektronicznych pilników do paznokci.

(111) 336334
(220) 2020 05 28
(210) 514090
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOMÓWKI
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, parówki, kiełbaski do hotdogów, kiełbasy, przekąski na bazie mięsa.
(111) 336335
(220) 2020 05 29
(210) 514109
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) PARTS-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S s-auto GRUPA PARTS-TEAM
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(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych, akcesoriów samochodowych, sprzedaż systemów bezpieczeństwa do samochodów
i kosmetyków samochodowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów z branży samochodowej pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie, przez Internet i w punktach wyspecjalizowanych w sprzedaży części konstrukcyjnych i zamiennych
do samochodów osobowych i dostawczych, sprzedaż samochodowych urządzeń antywłamaniowych, sprzedaż chłodnic, pasków
klinowych do silników, cylindrów, filtrów, pomp paliwowych, wentylatorów i tłumików do silników, świec zapłonowych i żarowych,
akumulatorów, alternatorów, bezpieczników, gaśnic, lusterek, obrotomierzy, prędkościomierzy do pojazdów, rejestratorów kilometrów
w pojazdach, termostatów do pojazdów, trójkątów ostrzegających,
reflektorów samochodowych, instalacji do klimatyzacji i wentylacji
pojazdów, aparatury do ogrzewania i odmrażania pojazdów, sprzętu audio-video do pojazdów, układów elektrycznych i napędowych,
opon samochodowych, środków antypoślizgowych, olei silnikowych, smarów, środków higieny, płynów do spryskiwaczy, środków
do czyszczenia, mycia, polerowania i woskowania aut.
(111) 336336
(220) 2020 05 29
(210) 514115
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) Chanel SARL, Genewa (CH)
(540) (znak słowny)
(540) PARIS-MOSCOU CHANEL
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, skóry głowy, włosów lub paznokci, preparaty kosmetyczne do stosowania
na skórę, skórę głowy, włosy lub paznokcie, mydła, produkty perfumeryjne, perfumy, woda kolońska, woda toaletowa, płyny po goleniu, mydła do brody, preparaty do golenia, olejki eteryczne, produkty do makijażu, kosmetyki, produkty toaletowe nie do celów medycznych, talk
kosmetyczny, dezodoranty / antyperspiranty do użytku osobistego,
preparaty do demakijażu, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, zmywacze do paznokci, preparaty do samoopalania
[kosmetyki], emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, lakiery do paznokci, sztuczne paznokcie do użytku kosmetycznego, naklejane ozdoby do paznokci, kleje
do przymocowywania sztucznych paznokci, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, rzęsy sztuczne, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], mieszaniny zapachowe potpourri.
(111) 336337
(220) 2020 05 29
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) GAMA DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Porosły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gama
(540)

(210) 514122

(591) biały, pomarańczowy, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton, papier śniadaniowy, papier pakowy,
serwetki papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe, papierowe
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, 29 mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mięso mrożone,
ryby mrożone, mrożone małże, produkty mięsne mrożone, mrożone
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produkty rybne, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, kaszanka, kiełbasy wędzone, pasty mięsne, smalec, pasztety
mięsne, pasztet z wątróbki, szynka, wieprzowina, galarety mięsne,
mięso konserwowane, flaki, ryby konserwowane, konserwowe owoce morza, ślimaki gotowane, potrawy mięsne gotowane, smażone
mięso, ryby suszone, suszone mięso, pasty rybne i z owoców morza,
ryby przetworzone, ryby wędzone, ryby marynowane, kotlety rybne,
paluszki rybne, ikra rybia do celów spożywczych, krewetki obrane, krewetki [nieżywe], langusty, raki [nieżywe], nieżywe małże, ślimaki, homary, nieżywe, jaja ślimacze jadalne, ostrygi, nieżywe, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, fasola konserwowa,
groszek konserwowy, kukurydza konserwowa, ogórki konserwowe,
pomidory konserwowe, grzyby konserwowane, orzechy konserwowane, warzywa konserwowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, oliwki konserwowane, trufle konserwowane,
rośliny strączkowe przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce, ekstrakty warzywne do gotowania, gotowane orzechy, warzywa
gotowane, gotowane owoce, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, buliony, kapusta kwaszona, korniszony, krokiety, krokiety ziemniaczane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, pikle,
koncentraty pomidorowe, przecier pomidorowy, zagęszczone sosy
pomidorowe, pomidory obrane ze skóry, sok pomidorowy do gotowania, soki owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, zupy, koncentraty zup,
kostki do zup, zupy w puszkach, zupy w proszku, galaretki owocowe,
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, marmolada,
mrożone frytki, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło arachidowe, masło kokosowe, masło kakaowe, masło klarowane, pasty do kromek zawierające tłuszcz, oliwa z oliwek, ekstrakty do zup, smażone ziemniaki
jako placki ziemniaczane, suszone owoce, orzechy suszone, warzywa
suszone, suszone grzyby jadalne, mieszanki owoców suszonych, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, jaja, mleko, produkty mleczne,
napoje mleczne, kefir, śmietana, mleczne produkty, desery mleczne,
mleko, zsiadłe mleko, kwaśne mleko, mleko w proszku, mleko sojowe,
jogurty, napoje mleczne zawierające owoce, serwatka, produkty serowarskie, biały ser, sery topione, ser pleśniowy, ser twarogowy, 30 kawa,
napoje kawowe, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa w formie
mielonej, substytuty kawy i herbaty, kawa w postaci całych ziaren,
kawa liofilizowana, ziarna kawy, mrożona kawa, napoje kawowe z mlekiem, herbata, herbaty ziołowe, kakao, napoje na bazie kakao, napoje
mrożone na bazie kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka i produkty
zbożowe, kasze, chleb, pieczywo chrupkie, wyroby cukiernicze i słodycze, mianowicie: karmelki jako cukierki, czekoladki, pralinki, czekolada, batony, biszkopty, ciasta, ciastka, lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, środki wiążące do lodów spożywczych, miód, melasa jako syrop, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ketchup,
majonez, pasty curry, pasty warzywne jako sosy, pesto jako sos, sosy
używane jako przyprawy, przeciery warzywne jako sosy, sos pikantny,
sos sojowy, sosy na bazie pomidorów, sosy sałatkowe, potrawy na bazie mąki, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, produkty żywnościowe z ciasta, ocet, ocet winny, przyprawy, pasztet w cieście, pierożki
ravioli, pierogi z nadzieniem mięsnym, naleśniki, knedle, kanapki, pizza
mrożona, pizza, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, 31 świeże owoce, orzechy, świeże warzywa, świeże zioła,
homary żywe, małże żywe, langusty [żywe], kasztany jadalne świeże, skorupiaki żywe, raki żywe, ryby żywe, wytłoki z owoców, ostrygi
żywe, korzenie cykorii, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów,
kotów i innych zwierząt, 32 napoje bezalkoholowe, wyciągi z owoców
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, preparaty do sporządzania napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, syropy do lemoniad, mleko migdałowe jako napój,
woda mineralna, syropy do napojów, napoje izotermiczne, napoje serwatkowe, nektary owocowe, napoje z soków owocowych bezalkoholowe, soki owocowe, sok pomidorowy jako napój, soki warzywne jako
napoje, wody gazowane, woda sodowa, woda stołowa, 35 usługi w zakresie prowadzenia poprzez sieć sklepów detalicznej sprzedaży towarów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, kosmetyki, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, artykuły gospodarstwa domowego, mięso, ryby, drób, dziczyzna,
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, przetwory owocowo-warzywne,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyro-
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by cukiernicze i słodycze, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy, przyprawy, produkty rolne, ogrodnicze, leśne,
świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla
zwierząt, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje alkoholowe, tytoń,
papierosy, zapałki, franszyza obejmująca specjalistyczną pomoc biznesową w zakładaniu i/lub prowadzeniu sieci sklepów z możliwością
jednoczesnego zaopatrzenia w różne towary udostępniane osobom
trzecim, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, badanie rynku, agencje eksportowo-importowe, analizy
kosztów, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 336338
(220) 2020 06 01
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) TRZESZCZAK AGNIESZKA, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUM FITNESS
(540)

(210) 514168

(591) czerwony
(531) 22.01.21, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, sprzęt do nurkowania, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, urządzenia naukowe i laboratoryjne
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, aparaty do nurkowania, przyrządy
do nurkowania, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia językowe, usługi
w zakresie tłumaczeń pisemnych.
(111) 336339
(220) 2020 06 02
(210) 514197
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) TYRAŃSKI KRYSTIAN KRYSTIAN EDU-ART. PROJEKTY
EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE, Żagań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dzika Odyseja
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 336340
(220) 2020 06 02
(210) 514213
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) MULTIMEDIA AIDED TUTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sqlpix
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne
umożliwiające korzystanie z książek elektronicznych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czytniki książek cyfrowych,
ekrany wideo, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy komputerowe, kalkulatory,
kalkulatory kieszonkowe, kasety wideo, komputery, komputery cienki
klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery
kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], książki dźwiękowe, książki audio, książki zapisane na płytach, liczydła, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania,
oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub
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do pobrania, platformy oprogramowania komputerowego wspomagające proces uczenia się, podręczne słowniki elektroniczne, podręczniki w formie elektronicznej, podręczniki w postaci programu
komputerowego, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, programy komputerowe do pobrania, programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
projektory, projektory wideo, przyrządy matematyczne, publikacje
elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, ramki cyfrowe
do zdjęć, roboty edukacyjne, smartfony, sprzęt komputerowy, sprzęt
peryferyjny do komputerów, tablety, telefony komórkowe, urządzenia do nauczania, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia
i przyrządy do fizyki, urządzenia kinematograficzne, zestawy na głowę
do rzeczywistości wirtualnej, 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja
plików cyfrowych, transmisja podkastów, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
udostępnianie forów internetowych online, usługi telekonferencyjne,
usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 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, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, informacja
o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie uzupełniające, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie
indywidualne, nauczanie wspomagane komputerowo, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, reżyseria filmowa, inna niż
reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np. do filmów],
sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły [edukacja], udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 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 kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki,
usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie nauczania, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wystawianie spektakli na żywo.

(111) 336341
(220) 2020 06 03
(210) 514237
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALMA
(540)

(591) złoty, biały, brązowy, czerwony
(531) 29.01.14, 01.03.01, 01.03.07, 01.03.09, 27.05.01, 27.05.03,
27.05.05, 27.05.17, 05.01.05, 05.01.12, 05.01.16, 02.03.01, 02.03.23,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.14, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne, margaryna.
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(111) 336342
(220) 2020 06 03
(210) 514238
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALMA
(540)

(591) złoty, brązowy, biały, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 26.04.22, 02.03.01, 02.03.23
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne, margaryna.
(111) 336343
(220) 2020 06 03
(210) 514239
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) brązowy, biały, czerwony, złoty
(531) 02.03.01, 02.03.23, 01.03.01, 01.03.07, 01.03.09, 05.01.05, 05.01.12,
05.01.16, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.14, 26.04.15, 29.01.14
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne, margaryna.
(111) 336344
(220) 2020 06 03
(210) 514257
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) INVESTMENT TRADING CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PremiumBeds SEN SZYTY NA MIARĘ
(540)

(591) jasnobrązowy, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, łóżka,
pościel, materace, poduszki, łóżka, łóżka drewniane, łóżka piętrowe,
łóżka składane, pościel, oprócz bielizny pościelowej, regulowane
łóżka, 24 materiały na poszewki na poduszki, materiały na zasłony,
materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], okienne tkaniny dekoracyjne, tekstylia do sypialni, tkaniny do pokrywania
foteli, tkaniny jedwabne do mebli, tkaniny zasłonowe.
(111) 336345
(220) 2020 06 03
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 13
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
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(540) XALOFREE
(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) 336346
(220) 2020 06 03
(210) 514293
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINERY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, 2 rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników
i tuszów, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny.
(111) 336347
(220) 2020 06 03
(210) 514303
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COMPETINA
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych.
(111) 336348
(220) 2020 06 04
(210) 514365
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) PRZYBYSZ KAZIMIERZ NATURAL FIBERS ADVANCED
TECHNOLOGIES, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BENTODERM
(510), (511) 5 preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji
powietrza, preparaty do dezynfekcji paznokci.
(111) 336349
(220) 2020 06 03
(210) 514381
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) KOJDER JAROSŁAW PIOTR DARTOMIK, Toporzysko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DARTOMIK
(510), (511) 25 odzież, odzież dziecięca, odzież dla małych dzieci,
koszulki dla dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, odzież wierzchnia dla
dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, sukienki dla
niemowląt i małych dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt
i małych dzieci, letnie ubranka dla dzieci, spodnie dziecięce, odzież
niemowlęca, body niemowlęce, bielizna dla niemowląt, majtki dla
niemowląt, majtki dziecięce, odzież codzienna, czapki wełniane,
czapki sportowe, odzież sportowa, komplety sportowe, odzież dla
chłopców, odzież dziewczęca, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, komplety koszulek i spodenek, odzież damska,
odzież męska, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 336350
(220) 2020 06 03
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) ALWIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alwis Finanse
(540)

(210) 514277
(591) niebieski, czerwony
(531) 26.13.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12

(210) 514385
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(510), (511) 36 ubezpieczenia na życie i zdrowie, ubezpieczenia
domu, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia samochodowe,
ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia
lotnicze, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo w sprawie ubezpieczenia, finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usługi w zakresie
organizowania ubezpieczenia, usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, inwestycje finansowe, pośrednictwo inwestycyjne, zarządzanie inwestycjami,
informacje inwestycyjne, usługi inwestycyjne, kredyty handlowe, organizowanie kredytów, ubezpieczenia kredytów, finansowanie kredytów, udzielanie kredytów, agencje kredytowe, biura kredytowe,
doradztwo kredytowe, konsultacje kredytowe, usługi kredytu konsumenckiego, udzielanie kredytu kupieckiego, finansowanie kredytów
mieszkaniowych, finansowanie kredytów handlowych, finansowanie
kredytów osobistych, organizowanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów hipotecznych, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, usługi kredytowe, finansowanie pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, usługi kredytowe w zakresie podróży,
usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, doradztwo
związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych.

(111) 336351
(220) 2020 06 03
(210) 514387
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) HELMAN LESZEK JÓZEF PV-PROFIT, Ligota (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PV-PROFIT TWOJA ENERGIA
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa instalacji fotowoltaicznych, 37 montaż instalacji fotowoltaicznych.
(111) 336352
(220) 2020 06 04
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) BAUMGART JAKUB, Wudzynek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIPERMEDICO
(540)

(210) 514388

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów medycznych, 10 hiperbaryczne komory tlenowe do celów medycznych.
(111) 336353
(220) 2020 06 03
(210) 514389
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) PIĄSTKA JAKUB DSI.COM NIERUCHOMOŚCI, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dsi.com 1991 NIERUCHOMOŚCI JAKUB PIĄSTKA
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(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26.04.04, 26.04.18, 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, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, 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, usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, budynkami handlowymi, centrami handlowymi, osiedlami mieszkaniowymi, kompleksami budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, 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, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 41 szkolenia edukacyjne,
skomputeryzowane szkolenia, kursy szkoleniowe, szkolenie zaawansowane, zapewnianie kursów szkoleniowych, produkcja filmów
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, warsztaty w celach szkoleniowych, produkcja
szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie kursów szkoleniowych
online, szkolenie w oparciu o komputery, przygotowanie prezentacji
do celów szkoleniowych, publikacja materiałów edukacyjnych, szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym,
kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania.
(111) 336354
(220) 2020 06 04
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) FOR MOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 514397
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(540) (znak słowny)
(540) Caroseria
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania wideo, filmy, audycje, nagrania dźwięku, obrazu w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, edukacyjne materiały do pobrania, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
na utrwalonych nośnikach, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku, obrazu, nośniki do rejestracji
dźwięku, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji, podcasty,
podcasty do pobrania, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, odtwarzaczach CD, DVD, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny
informacyjne, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury,
35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, wynajem przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowanie reklamy prasowej, publikowanie
tekstów sponsorowanych, publikowanie filmów sponsorowanych,
38 usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi rozpowszechniania podcastów, reportaży, filmów,
widowisk rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych,
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, transmisje internetowe, podcasting, elektroniczna
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, usługi w zakresie portali internetowych, prowadzenie portalu w Internecie polegające na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi świadczone przez
portal internetowy w zakresie udostępniania na portalu filmów,
fotografii, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, udostępnianie forów
internetowych on-line, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, nadawanie bezprzewodowe, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, transfer strumieniowy danych,
transfer plików cyfrowych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, 41 tworzenie (opracowywanie) video,
tworzenie (opracowywanie) treści edukacyjnych do video, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, dostarczanie filmów,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów
innych niż reklamowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
publikacji elektronicznych, udostępnianie filmów on-line, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji,
Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, montaż taśm wideo, produkcja mikrofilmów, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, realizowanie rozrywki
poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali, fotoreportaże, informacja o rekreacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń, organizowanie konkursów, przekazywanie know-how
[szkolenia], internetowe programy rozrywkowe, internetowe widowiska sportowe.
(111) 336355
(220) 2020 06 05
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) DUBROWNIK JAROSŁAW, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 514431
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(540) DOBRA OPTYKA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 9 urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, wzmacniacze optyczne, urządzenia noktowizyjne, futerały na urządzenia
optyczne, etui na akcesoria optyczne.
(111) 336356
(220) 2020 06 05
(210) 514433
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKSplus
(540)

(591) biały, szary
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 336357
(220) 2020 06 05
(210) 514434
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) VITAFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPIN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice
syntetyczne i nieprzetworzone, mieszanki gazów do użytku w rolnictwie, mieszanki do sadzenia w doniczkach, materiały włókniste
do użytku jako środki uzdatniające glebę, materiały włókniste
do użytku jako nawóz, materiały poprawiające kondycję gleby, materiały do rozsady [podłoża hodowlane], mastyks do szczepienia
drzew, mączka kostna [nawóz], kwas octowy, kwasy stosowane w rolnictwie, kwas mrówkowy, kultury mikroorganizmów stosowane
w fermentacji kiszonki, kriolit, krew w proszku [nawóz], korki z włókien mineralnych do użytku jako nieorganiczne podłoże hodowlane
dla roślin, komposty do podłóż hodowlanych do ogrodnictwa, kompost z przegniłych liści [nawozy], kompost z liści, kompost organiczny, kompost, obornik, nawozy, kompost, kompost na bazie wodorostów, kleje przeznaczone do użytku rolnego w zwalczaniu
szkodników, klejące substancje do szczepienia drzew, klejące prepa-
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raty do szczepienia drzew, karbolineum do ochrony roślin, kainit, inokulanty biologiczne, inne niż do użytku medycznego, inhibitory
kiełkowania [środki hamujące], humus, hormony roślinne (fitohormony), hormony do przyspieszania dojrzewania owoców i warzyw,
hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, hemiceluloza, guano [nawóz ptasi], granulowany wapień do celów rolniczych, granulki zatrzymujące wodę do użytku w odżywianiu roślin poprzez zasilanie korzeni włosowatych, glina porowata do hydroponicznej uprawy
roślin [substrat], gleba do upraw, geny nasion do produkcji rolniczej,
gips do stosowania jako nawóz, gazy do użytku w leśnictwie, gazy
do użytku w ogrodnictwie, fosforany [nawozy], fosforany do użytku
w branży produkcji pasz, fosforan żelaza, fosforan wapnia, fosforan
w formie ciekłej do stosowania na liściach rolniczych roślin uprawnych, fosforan w formie ciekłej do stosowania na liściach ogrodniczych roślin uprawnych, fosfaty mieszane, formowane podłoża
do uprawiania roślin składające się z torfu, etylen, emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania paszy, ekstrakty z wodorostów
do stosowania jako środek stymulujący wzrost do roślin, doniczki
torfowe dla ogrodnictwa, donice torfowe do celów ogrodniczych,
ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, dodatki stosowane
podczas sadzenia do polepszenia zakorzenienia, dodatki odżywcze
z alg na bazie wapnia, przeznaczone do użytku w akwariach, dodatki
glebowe [nawożenie], dodatki glebowe, dodatki do kiszonek [konserwanty], dodatki chemiczne do środków owadobójczych, dodatki
chemiczne do fungicydów, dodatki biologiczne służące do przekształcania roślin w kiszonkę, dodatki biologiczne służące do przekształcania roślin w pasze rolnicze, dodatki biologiczne służące
do przekształcania plonów w kompost, dimetylofenol, defolianty,
cyjanamidy wapnia, cyjanamid wapniowy [nawóz], chlorek magnezu, chloran sodu, chemikalia wzbogacające glebę, chemikalia używane w rolnictwie, chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolniczych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze], chemikalia do stosowania w pestycydach,
chemikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, chemicznie zmienione nawozy złożone, chemicznie przetwarzany torf
stosowany w rolnictwie, chemicznie przetwarzany torf stosowany
w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie,
chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, chemiczne preparaty
do uzdatniania gleby, biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, biologiczne nawozy azotowe, bazy nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin, balsam ochronny
do zranionych drzew, balsam ochronny do ran drzew, azotan wapnia,
azotan amonowy, arsenian ołowiu, arsen (as), amoniak do celów
przemysłowych, amoniak uwodniony do celów przemysłowych,
amoniak bezwodny, alkaloidy do celów rolniczych, aktywatory kompostu, mieszanki kompostowe wzbogacone substancjami organicznymi, mieszanki kompostowe z materiału mineralnego w formie
pyłu, mieszanki koncentratów bakteryjnych jako dodatki do kiszonki
[inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego], mieszanki
nawozów, mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania
wartości odżywczej pasz dla zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], mieszanki regulujące wzrost roślin, mieszanki substancji
chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy
ogrodnicze, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów
do siana przy produkcji pasz kiszonych [inne niż do użytku weterynaryjnego], mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów
do nawożenia kompostu, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do sterylizacji kompostu, mikroelementy [preparaty z-] dla roślin, mikroorganizmy
do degradacji toksyn [inne niż do celów medycznych], mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, mineralne preparaty do użyźniania
gleby, molibdenian sodu, mulcz do wzbogacania gleby do użytku
w ogrodnictwie, mulcz do wzbogacania gleby [nawóz], mulcz
do wzbogacania gleby do użytku w rolnictwie, nadtlenek wapnia
do użytku w rolnictwie, nadtlenek wapnia do użytku w leśnictwie,
nadtlenek wapnia do użytku w ogrodnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w ogrodnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku
w gospodarce leśnej, nadtlenki nieorganiczne do użytku w rolnictwie, naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin,
nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, nawóz manganowy, nawóz do liści stosowany na roślinach
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uprawnych w okresie ich gwałtownego wzrostu, nawóz mocznikowy, nawóz na bazie azotanu amonowego, nawóz na bazie chlorku
amonowego, nawóz na bazie chlorku potasu, nawóz na bazie siarczanu potasu, nawóz na bazie siarczanu amonowego, nawóz naturalny,
nawóz w formie stałej, nawóz z azotanem sodu, nawóz z krzemianu
wapnia, nawóz z superfosfatu wapniowego, nawożenie gleby (preparaty do-), nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru,
nawozy biologiczne, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania
gleby, nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, nawozy
chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy dla rolnictwa z alg morskich, nawozy do gleb, nawozy do gleby, nawozy do gleby i ziemi
doniczkowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do użytku domowego, nawozy hydroponiczne, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane,
nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy morskie, nawozy naturalne wykonane ze składników morskich, nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, nawozy organiczne, nawozy potasowe,
nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, nawozy uzyskane metodą
przetwarzania odpadów przez dżdżownice, nawozy użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy z dużą ilością
substancji odżywczych, nawozy z mączki rybnej, nawozy z trocin,
nawozy zawierające azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki azotu, nawozy złożone,
nieorganiczne nawozy, nitrobakterie do stosowania w akwakulturze,
obornik, obornik organiczny, obornik płynny, oborniki sztuczne, ocet
drzewny, odżywki dla roślin, odżywki dla roślin do użytku w akwariach, odżywki dla roślin na bazie wodorostów, ogrodowa mieszanka
ziemi doniczkowej, organiczna ziemia doniczkowa, organiczne pozostałości pofermentacyjne [nawóz], organiczne proszki i preparaty
do ulepszania gleby, organohalogenosilany, otręby ryżowe [nawóz],
perlit do celów ogrodniczych, pierwiastki śladowe do upraw, pierwiastki śladowe do użytku w rolnictwie, pierwiastki śladowe do użytku w ogrodnictwie, płynne nawozy, płynne substytuty obornika,
podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], podłoża hodowlane,
podłoża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, podwójny lub
potrójny superfosfat [nawóz], pokrycia humusowe, polepszacze
do gleby, polimery absorbujące ciecze do użytku w rolnictwie, polimery absorbujące ciecze do użytku w ogrodnictwie, polimery absorbujące ciecze do użytku w leśnictwie, polimery do użytku w produkcji rolniczych środków chemicznych, potas (k), potas kalcynowany
[nawozy], potaż, pożywki do liści, powłoki do nasion [nawóz], preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku w rolnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku
w ogrodnictwie, preparaty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie,
preparaty bakteryjne do celów rolniczych, preparaty bakteryjne
do użytku w leśnictwie, preparaty chemiczne do użyźniania gleby,
preparaty chemiczne do obróbki gleby, preparaty chemiczne
do użyźniania gleby [inne niż sterylizujące], preparaty chemiczne
do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, preparaty do konserwacji kwiatów, preparaty do nawożenia, preparaty do nawożenia
pogłównego do trawników, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do nawożenia pogłównego [humus] do trawników, preparaty
do odżywiania gleby, preparaty do odżywiania gleby [inne niż sterylizujące], preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do uzdatniania gleby z włókien kokosowych, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty mineralne
do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, preparaty nawozowe
wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin, preparaty odżywcze dla roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty
z mikroelementów dla roślin, preparowane gleby, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych, produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, produkty do polepszania gleby
na bazie wodorostów, produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, przyspieszacze do kompostu na bazie wodorostów, regulatory
wzrostu dla roślin, regulatory wzrostu roślin, rolnictwo (nawozy dla-),
roztwory azotanu wapnia do stosowania przy zanieczyszczeniu gleby, sadza do celów przemysłowych lub rolniczych, siarczan magnezu, siarczan potasu, siarczany żelaza zapobiegające żółknięciu liści
roślin, składniki odżywcze do alg, składniki odżywcze do kwiatów,
sole [nawozy], sproszkowany wapień do celów rolniczych, środki
chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], środki chemiczne dla
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leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne dla ogrodnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do ochrony
roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki
chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne
do użytku w mieszankach pestycydowych, środki chemiczne
do użytku jako półprodukty w produkcji pestycydów, środki chemiczne do użytku w mieszankach herbicydowych, środki chemiczne
do użytku w herbicydach, środki chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki chemiczne do zaprawiania nasion, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w ogrodnictwie, środki
chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, środki
chemiczne przeciwpylne do użytku na ziarnie, środki chemiczne stosowane w produkcji regulatorów wzrostu owadów, środki chemiczne stosowane w produkcji insektycydów, środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki chemiczne
stosowane w leśnictwie, środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, środki do konserwacji kwiatów, środki do konserwacji nasion,
środki do nawożenia ogrodu [nawozy], środki do ochrony nasion,
środki do regulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodowych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodowych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania
wzrostu produktów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby
do kontroli wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby
do celów rolniczych, środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu
produktów ogrodniczych, środki do wspomagania wzrostu roślin
z mikroorganizmami, środki do wypełniania ubytków w drzewach
[leśnictwo], środki grzybobójcze [dodatki chemiczne do-], środki nawilżające do darni, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki
owadobójcze [dodatki chemiczne do-], środki owadobójcze (dodatki
chemiczne do-), środki poprawiające glebę, środki poprawiające glebę [inne niż wyjaławiające], środki poprawiające kondycję gleby,
środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki
poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, środki stymulujące wzrost
[inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], środki ulepszające glebę, środki utrzymujące świeżość kwiatów ciętych, środki
wzmacniające dla roślin, środki zabezpieczające dla roślin, środki
zwiększające plony warzyw, środki zwiększające plony upraw, stabilizatory gleby pod drogi, stawy i jeziora, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], substancje chelatowe do użytku jako środki odżywcze do listowia roślin, substancje
chelatowe do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje chelatowe do użytku jako dodatki do listowia roślin, substancje chemiczne do stosowania jako powłoki gleby, substancje do kontrolowania
wzrostu roślin wodnych, substancje chemiczne do stosowania
w akwakulturze, substancje do kontrolowania wzrostu wodorostów,
substancje do pobudzania wzrostu roślin, substancje do poprawy
stanu gleby, substancje do regulacji wzrostu roślin, substancje
do stabilizowania ziemi, substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], substancje do uzdatniania gleby, substancje do uzdatniania
gleby [inne niż do wyjaławiania], substancje do użytku ogrodniczego
wyprodukowane przy pomocy inżynierii genetycznej, substancje
do użytku w akwakulturze [inne niż farmaceutyczne], substancje
konserwujące do kwiatów ciętych, substancje odżywcze [nawozy]
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, substancje przylepne przeznaczone do użytku rolnego w zwalczaniu szkodników, substraty dla
roślin, substytuty gleby, substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, superfosfaty mieszane, superfosfaty [nawozy], superfosfaty podwójne, superfosfaty potrójne, surfaktanty do gleby,
wykorzystywane do zapewniania jednolitego przepływu wody
w glebie, surfaktanty do użytku w produkcji pasz dla zwierząt, sur-
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faktanty do użytku w związku z pestycydami rolniczymi, surowce
zasilające rośliny zawierające pierwiastki śladowe, syntetyczne nawozy, szczawian potasowy, szczepionki do nasion, szczepionki mikrobiologiczne, inne niż do użytku medycznego, sztuczna gleba
do uprawiania roślin wykonana z tworzyw sztucznych, sztuczna gleba do uprawiania roślin wykonana z materiałów mineralnych, sztuczna gleba do uprawy roślin, tomasowski nawóz fosforowy, torf
do uprawy nasion, torf (doniczki-) dla ogrodnictwa, torf [nawóz], torf
w postaci kompostu, torf zawierający pierwiastki śladowe do użytku
jako kompost, twardy obornik, tworzywa sztuczne w postaci proszków, płynów lub past, użyźnianie gleby (nawozy do-), wapno
do użytku w rolnictwie, użyźnianie gleby (preparaty do-), wapno rolnicze, warstwa orna gleby, warstwa uprawna gleby, węgiel drzewny
do celów ogrodniczych, węgiel drzewny do użytku jako środek
do użyźniania gleby, włókna mineralne do użytku w leśnictwie, włókna mineralne do użytku w ogrodnictwie, włókna mineralne do użytku w rolnictwie, wodorosty [nawóz], wosk do szczepienia drzew,
wosk gotowy do szczepienia drzew, zaprawa do ochrony nasion, zaprawy do nasion, ziarno browarniane [nawóz], ziarno słodownicze
[nawóz], ziemia do upraw, ziemia doniczkowa, ziemia do uprawy, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, żużel [nawóz], żywice mocznikowo-formaldehydowe, hormony pochodzące
z wyciągu z grasicy [inne niż do celów medycznych], chemikalia
do użytku w paliwach jako inhibitory mikrobiologicznego wzrostu
[inne niż medyczne i weterynaryjne], podłoże do wzrostu komórek
do hodowli komórek do celów naukowych, albumina [zwierzęca lub
roślinna, surowy materiał], bromowany olej roślinny do stosowania
jako emulgator w produkcji środków spożywczych, chemiczne środki konserwujące do użytku w produkcji mydeł i olejów roślinnych,
chemikalia do stosowania w zapobieganiu szkód ekologicznych u roślin, ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji
kosmetyków, ekstrakty roślinne dla przemysłu spożywczego, ekstrakty roślinne do celów przemysłowych, ekstrakty roślinne do stosowania w produkcji środków farmaceutycznych, ekstrakty roślinne
do użytku w produkcji kosmetyków, kwasy uzyskane z roślin, materiały filtracyjne [substancje roślinne], preparaty chemiczne do zapobiegania patogennym infekcjom u roślin, środki filtracyjne [substancje roślinne], środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające
do preparatów ochrony roślin, substancje chemiczne pochodzenia
roślinnego i zawierające fosfolipidy, gazy do użytku w rolnictwie.

(111) 336358
(220) 2020 06 05
(210) 514443
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DENICIT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne wskazane w leczeniu uzależnienia od nikotyny oraz odzwyczajeniu się od palenia tytoniu.
(111) 336359
(220) 2020 06 06
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) MICHERDA TOMASZ OKDM, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OD KELNERA DO MILIONERA
(540)

(210) 514452

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 9 e-booki, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, książki dźwiękowe, książki w formacie cyfrowym do pobierania
z Internetu, 16 książki, książki edukacyjne, książki informacyjne, 35
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 38 dostęp do treści, stron
internetowych i portali, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Interne-
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tu, 41 edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów.

(111) 336360
(220) 2020 06 06
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) MAJESTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTIK TIGER
(540)

(210) 514453

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 03.01.04, 26.11.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 taśmy samoprzylepne przeznaczone do oklejania, zabezpieczenia powierzchni, stosowane zwłaszcza w branży malarskiej
i lakierniczej, taśmy uszczelniające.
(111) 336361
(220) 2020 06 06
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) KONTEK MARCIN KON-TEC, Kraczkowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATUREFFECT
(540)

(210) 514456

(591) biały, zielony
(531) 05.03.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne.
(111) 336362
(220) 2020 06 09
(210) 514579
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) GIEDZIUN MICHAŁ LIFTOWNIA, Trzebnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZONALIFT 590
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 24.09.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty formierskie [odlewnicze].
(111) 336363
(220) 2020 06 09
(210) 514589
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) GĘDEK ARKADIUSZ ARSAT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARSAT
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, elektryczne instalacje
sterujące, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektrycznego
okablowania, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu.

(111) 336364
(220) 2020 06 10
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) DINH XUAN HUNG, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YALLI
(540)

135
(210) 514641

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty damskie, buty do biegania, buty do koszykówki, buty dziecięce, buty gimnastyczne, buty
płócienne, buty robocze, buty sportowe, buty sznurowane, buty
zimowe, espadryle, japonki, kalosze, obuwie codzienne, obuwie dla
dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie do uprawiania sportów, obuwie gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie na plażę, obuwie robocze, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, sandały, sandały damskie, sandały męskie, tenisówki, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bluzki, bluzy dresowe,
bluzy sportowe, bojówki, bokserki, bryczesy, dżinsy, garnitury, getry,
golfy, kamizelki, kombinezony, komplety sportowe, koszule, koszule
sportowe, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, kurtki, legginsy, odzież codzienna, odzież damska, odzież
dziecięca, odzież męska, odzież sportowa, piżamy, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki sportowe, pulowery, skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie, swetry, wiatrówki, 35 organizacja i przeprowadzanie
wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw w celach
reklamowych i handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych i handlowych, prowadzenie wystaw w ramach
wirtualnych targów handlowych online, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z obuwiem, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych i promocyjnych, reklama korespondencyjna,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet.
(111) 336365
(220) 2020 06 11
(210) 514645
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) HEBDA KLAUDYNA NATURE, Łopoń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klaudyna Hebda
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, nielecznicze sole do kąpieli, balsamy do ciała, aromatyczne olejki do kąpieli, aromatyczne olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki do aromaterapii [do użytku
kosmetycznego], olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne,
olejki nielecznicze, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki
oczyszczające, olejki zapachowe, roślinne olejki eteryczne, olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, preparaty do pielęgnacji skóry,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], masło do rąk
i ciała, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, środki
odświeżające powietrze [zapachowe], aromaty do ciast (olejki eteryczne), olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne
do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku
w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne jako zapachy do prania,
olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, esencje eteryczne,
olejki eteryczne cytrynowe, aromaty [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku
przemysłowego, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki eteryczne do użytku osobistego, kosmetyki w formie olejków, kremy
do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w gotowych
zestawach, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, olejki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], aromaty [olejki aromatyczne], olejki
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do ciała, olejki do masażu, olejki do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, nielecznicze, naturalne olejki do celów oczyszczających, olejki
i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki
do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do ciała w sprayu, olejki
do perfum i zapachów, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, preparaty zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye
zapachowe, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, środki zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe do pomieszczeń, środki
zapachowe do samochodów, sole zapachowe do kąpieli, saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki zapachowe do celów domowych, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, mydła i żele,
mydła kosmetyczne, perfumowane mydła, mydła nielecznicze, mydła
w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, produkty z mydła, mydła
do pielęgnacji ciała, mydła w płynie do kąpieli, mydło migdałowe, mydło pielęgnacyjne, mydło do skóry, mydło w płynie do kąpieli stóp,
nielecznicze preparaty do masażu, substancje zapachowe do użytku
osobistego, zapachowe kremy do ciała, olejek lawendowy, olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, olejek z drzewa herbacianego,
esencja mięty [olejek eteryczny], perfumeryjny olejek miętowy, olejek
jaśminowy, olejek miętowy surowy, olejek różany, olejek różany do celów kosmetycznych, olejek sosnowy, olejek z wyciągiem z owoców
amli do celów kosmetycznych, kremy do aromaterapii, płyny do aromaterapii, preparaty aromaterapeutyczne, 5 sole do kąpieli do celów
medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, olejki
lecznicze, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg oddechowych, preparaty do leczenia przeziębień, odświeżacze powietrza,
odświeżacze powietrza w sprayu, preparaty do odświeżania powietrza, suplementy diety, odżywcze suplementy diety, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, olejek migdałowy
do celów farmaceutycznych, olejek z drzewa sandałowego do celów
medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych, olejek z kopru
do celów leczniczych, olejek z wiesiołka do użytku medycznego, środki owadobójcze, preparaty i środki biobójcze, bakteriobójcze i do zwalczania kleszczy, środki do tępienia i odstraszania owadów, w tym kleszczy, preparaty do leczenia skutków ukąszeń kleszczy, 9 nagrania
wideo, e-booki, podcasty, podcasty do pobrania, 16 materiały edukacyjne i instruktażowe, notesy, notatniki [notesy], 30 herbaty, herbata
zielona, mieszanki herbat, przyprawy, mieszanki przypraw, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kosmetyki nielecznicze, nielecznicze sole do kąpieli, balsamy do ciała, aromatyczne olejki do kąpieli,
aromatyczne olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki do celów kosmetycznych,
olejki eteryczne, olejki nielecznicze, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki oczyszczające, olejki zapachowe, roślinne olejki eteryczne, olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, preparaty
do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, kadzidełka,
kadzidełka na patyczkach, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko],
masło do rąk i ciała, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, środki odświeżające powietrze [zapachowe], aromaty do ciast
(olejki eteryczne), olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne
do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne jako zapachy
do prania, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, esencje eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, aromaty [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, olejki eteryczne
do użytku przemysłowego, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki eteryczne do użytku osobistego, kosmetyki w formie
olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki
w gotowych zestawach, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do użytku osobistego, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę,
olejki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], aromaty [olejki aromatyczne], olejki do ciała, olejki do masażu, olejki do kąpieli nielecznicze,
olejki do masażu, nielecznicze, naturalne olejki do celów oczyszczają-
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cych, olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów,
olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do ciała w sprayu, olejki
do perfum i zapachów, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, preparaty zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye
zapachowe, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, środki zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe do pomieszczeń, środki
zapachowe do samochodów, sole zapachowe do kąpieli, saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki zapachowe do celów domowych, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, mydła i żele,
mydła kosmetyczne, perfumowane mydła, mydła nielecznicze, mydła
w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, produkty z mydła, mydła
do pielęgnacji ciała, mydła w płynie do kąpieli, mydło migdałowe, mydło pielęgnacyjne, mydło do skóry, mydło w płynie do kąpieli stóp,
nielecznicze preparaty do masażu, substancje zapachowe do użytku
osobistego, zapachowe kremy do ciała, olejek lawendowy, olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, olejek z drzewa herbacianego,
esencja mięty [olejek eteryczny], perfumeryjny olejek miętowy, olejek
jaśminowy, olejek miętowy surowy, olejek różany, olejek różany do celów kosmetycznych, olejek sosnowy, olejek z wyciągiem z owoców
amli do celów kosmetycznych, kremy do aromaterapii, płyny do aromaterapii, preparaty aromaterapeutyczne, sole do kąpieli do celów
medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, olejki
lecznicze, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg oddechowych, preparaty do leczenia przeziębień, odświeżacze powietrza,
odświeżacze powietrza w sprayu, preparaty do odświeżania powietrza, suplementy diety, odżywcze suplementy diety, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, olejek migdałowy
do celów farmaceutycznych, olejek z drzewa sandałowego do celów
medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych, olejek z kopru
do celów leczniczych, olejek z wiesiołka do użytku medycznego, środki owadobójcze, preparaty i środki biobójcze, bakteriobójcze i do zwalczania kleszczy, środki do tępienia i odstraszania owadów, w tym kleszczy, preparaty do leczenia skutków ukąszeń kleszczy, nagrania wideo,
e-booki, podcasty, podcasty do pobrania, materiały edukacyjne i instruktażowe, notesy, notatniki [notesy], herbaty, herbata zielona, mieszanki herbat, przyprawy, mieszanki przypraw, 41 zapewnianie kursów szkoleniowych online, tworzenie [opracowywanie] podcastów,
tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie
odżywiania, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, kursy szkoleniowe,
kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, prowadzenie kursów, publikowanie materiałów multimedialnych online.

(111) 336366
(220) 2020 06 11
(210) 514646
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BEZPRAWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bezprawnik
(510), (511) 35 udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, udzielanie
informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie informacji dotyczących badań
rynkowych, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej za pośrednictwem terminali komputerowych, udzielanie informacji handlowych, udzielanie informacji o działalności gospodarczej
dotyczących franchisingu, udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, udzielanie informacji związanych z reklamą, doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur
prawnych, doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności
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do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim,
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, agencje reklamowe, dostarczanie
powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, 36 udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących inwestycji giełdowych, udzielanie informacji finansowych
związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, udzielanie
informacji finansowych związanych z udziałami, udzielanie informacji
finansowych dotyczących giełdy papierów wartościowych, udzielanie
informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji,
konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie bankowości inwestycyjnej,
udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, udzielanie informacji online dotyczących giełdy papierów wartościowych z komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, udzielanie informacji finansowych
inwestorom, udzielanie informacji inwestycyjnych, 38 dostarczanie
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), komunikacja
elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii
chatowych i forów internetowych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem blogów online,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, transmisja
wideo na żądanie, 41 produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkowanie filmów, rozrywka filmowa, świadczenie usług rozrywkowych
za pośrednictwem filmów wideo, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, 45 mediacja [usługi prawne],
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], organizowanie świadczenia usług prawnych, licencjonowanie zastosowań
patentowych [usługi prawne], licencjonowanie znaków towarowych
[usługi prawne], licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi
prawne], licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem
zdjęć [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], licencjonowanie programów
radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], porady prawne i zastępstwo procesowe, pomoc prawna przy tworzeniu umów, pośrednictwo
w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące
zagadnień prawnych, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja
informacji prawnych, badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, usługi informacji prawnej, sporządzanie
ekspertyz prawnych, świadczenie usług w zakresie badań prawnych,
udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, usługi prawne, audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, doradztwo
dotyczące licencjonowania patentów, badania w zakresie własności
intelektualnej, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej,
doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów.

(111) 336367
(220) 2020 06 12
(210) 514683
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) HAWRYŁYSZYN MICHAŁ EKOPROM, Załuki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biohydrofitowa
(540)

(591) czarny, niebieski, zielony
(531) 01.15.24, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do przetwarzania ścieków,
urządzenia i instalacje do oczyszczania ścieków, urządzenia i insta-
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lacje do odprowadzania ścieków, zbiorniki do oczyszczania ścieków
do celów domowych, zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów
przemysłowych, przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków,
technologia do czyszczenia ścieków, filtry ścieków, 42 projektowanie i planowanie techniczne oczyszczalni ścieków, usługi doradztwa
technologicznego w zakresie oczyszczalni ścieków.

(111) 336368
(220) 2020 06 12
(210) 514691
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) auro-immuno
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki.
(111) 336369
(220) 2020 06 13
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) SETHI RASHU, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 złotych sklep
(540)

(210) 514698

(591) fioletowy, granatowy, niebieski, pomarańczowy, zielony
(531) 18.01.19, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu usług telekomunikacyjnych, sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu treści multimedialnych,
sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych
dla osób trzecich do zakupu odzieży, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego
w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi
publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane
z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego
w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego w zakresie
baterii, usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, usługi
handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi
handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi
handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania
żywności, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania,
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki
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świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane
z filiżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego,
usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi,
usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, usługi handlu
detalicznego dotyczące rowerów, usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, usługi sklepów detalicznych
online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane
z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi
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sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami
naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami
przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściółką
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, usługi sprzedaży detalicznej związane z sejfami, usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.
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(732) SZULAKOWSKI IWO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VELSANTIMO
(510), (511) 25 odzież.
(111) 336371
(220) 2020 06 14
(210) 514709
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) SETHI RASHU, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JYOTSNA I MADHUR KUCHNIA INDYJSKA ZASMAKUJ RÓŻNICY
(540)

(591) czarny, granatowym, złoty
(531) 11.03.05, 26.02.12, 26.02.16, 26.05.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, nabiał i substytuty nabiału,
naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, oleje i tłuszcze jadalne, potrawy gotowe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze, jaja ptasie i produkty z jaj, 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, dania gotowe i wytrawne przekąski, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.
(111) 336372
(220) 2020 06 16
(210) 514772
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) KAMIŃSKA MONIKA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Beauty.ME
(510), (511) 44 usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, depilacja
woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące
urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo w zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure,
usługi manicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, pielęgnacja urody,
pielęgnacja urody dla ludzi, salony piękności, świadczenie usług przez
salony piękności, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją
skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub
osobiście, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa
w zakresie makijażu, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs,
usługi koloryzacji brwi, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji
urody, usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi, usługi pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, usługi w zakresie makijażu
permanentnego, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie
zabiegów upiększających, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, zabiegi
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.
(111) 336373
(220) 2020 06 21
(210) 514948
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) WAJDA MARIA INGENI SOLUTIONS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 3 BEES
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(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, nauczanie, edukacja [nauczanie], nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie wspomagane
komputerowo, nauczanie muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia z zakresu public relations,
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie
możliwości zatrudnienia, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy,
szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia dla lekarzy, usługi szkolenia dla personelu medycznego.

(111) 336374
(220) 2020 06 21
(210) 514949
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) WAJDA MARIA INGENI SOLUTIONS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 BEES
(540)

(531) 03.13.04, 03.13.24, 27.05.01, 27.07.01, 26.05.04, 26.05.11, 26.05.16
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, nauczanie, edukacja [nauczanie], nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie wspomagane
komputerowo, nauczanie muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia z zakresu public relations,
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie
możliwości zatrudnienia, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy,
szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia dla lekarzy, usługi szkolenia dla personelu medycznego.
(111) 336375
(220) 2020 06 21
(210) 514950
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) WAJDA MARIA INGENI SOLUTIONS, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) złoty
(531) 26.05.04, 26.05.11, 26.05.16, 29.01.02
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, nauczanie, edukacja [nauczanie], nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie wspomagane
komputerowo, nauczanie muzyki za pomocą kursów korespon-
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dencyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia z zakresu public relations,
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie
możliwości zatrudnienia, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy,
szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia dla lekarzy, usługi szkolenia dla personelu medycznego.

(111) 336376
(220) 2020 06 22
(210) 514977
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) EVEREST SWISS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Protecan Active
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 336377
(220) 2020 03 06
(210) 511092
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) SEA AND SEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEAFOOD STATION
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących
towarów: owoce morza w tym skorupiaki i mięczaki oraz przetwory
z owoców morza, ryby i przetwory z ryb, glony, mięso i przetwory
z mięsa, drób i przetwory z drobiu, 43 usługi barowe, usługi restauracyjne, bary, restauracje z grillem, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie
żywności i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków i napojów.
(111) 336378
(220) 2020 03 06
(210) 511105
(151) 2021 01 21
(441) 2020 09 28
(732) ROZCIECHA JAKUB SANNE, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIKLO
(510), (511) 6 panele metalowe, metalowe konstrukcje budowli,
metalowe przegrody, metalowe ekrany, drobne wyroby metalowe
służące do mocowania: wyrobów budowlanych z korka, słomy i materiałów służących do wyplatania w tym ogrodzeniowych paneli
osłonowych, budek lęgowych, altan, przegród, 19 panele niemetalowe, wyroby budowlane z drewna, korka, słomy, materiałów służących
do wyplatania, w tym ogrodzeniowe panele osłonowe: wiklinowe
i leszczynowe rustykalne, duńskie przycinane i zaplatane, wiklinowe
w ramie, wyroby budowlane z gipsu, cementu, betonu, 35 sprzedaż:
paneli metalowych i niemetalowych, ogrodzeń z drewna, wikliny
i materiałów ekologicznych, przegród, ekranów akustycznych, altan,
podłóg, dachów, wyrobów metalowych służących do mocowania
wyrobów budowlanych z materiałów służących do wyplatania w tym
ogrodzeniowych paneli osłonowych, elementów wyposażenia ogrodów, wyrobów budowlanych z: drewna, korka, słomy, materiałów
służących do wyplatania w tym ogrodzeniowych paneli osłonowych:
wiklinowych i leszczynowych rustykalnych, duńskich przycinanych
i zaplatanych, wiklinowych w ramie, wyrobów budowlanych z gipsu,
cementu, betonu, tworzyw sztucznych, mebli, elementów wyposażenia wnętrz, parawanów, materiałów budowlanych, materiałów wyposażenia sanitarnego, materiałów elektrycznych, roślin, sadzonek,
warzyw, ziół, krzewów, drzew, karmników dla ptaków, budek lęgowych, hoteli dla owadów, produktów do przenoszenia towarów różnej wielkości, drewna, szkła, narzędzi ogrodniczych, książek, katalogów, lakierów, preparatów chemicznych, środków impregnujących,
preparatów olejowych, preparatów na bazie: parafiny, terpentyny,
benzyny, wyrobów z drewna, barwników do drewna, wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, wyrobów z two-
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rzyw sztucznych, wyrobów z: gipsu, cementu, betonu, wyrobów
z metalu, elementów elektronicznych, pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, odzieży, artykułów spożywczych, tytoniowych, leków,
suplementów diety, wypożyczanie sprzętu biurowego, komputerów,
usługi marketingowe i promocyjne, reprezentowanie interesów osób
trzecich, usługi agencji importowo-eksportowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem, organizowanie i zarządzanie siecią sklepów, restauracji, kawiarni, promowanie
zachowań prozdrowotnych, sprzedaż koców, karimat, koszyków piknikowych, sprzedaż i wypożyczania sprzętu sportowego i rekreacyjnego, 37 wznoszenie obiektów wszelkiego typu, usługi budowlane,
wykonywanie instalacji: elektrycznych, sanitarnych, wodnokanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych, gazowych, teletechnicznych,
wypożyczanie maszyn budowlanych, usługi związane z ładowaniem
baterii dla pojazdów, usługi serwisowe.

(111) 336379
(220) 2020 03 10
(210) 511266
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) GRYLA JAROSŁAW FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MATAR,
Będzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tootsy
(540)

(531) 27.05.01, 02.09.19
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, pidżamy, koszulki, halki, wyroby pończosznicze, rajstopy, pończochy, skarpetki,
podkolanówki.
(111) 336380
(220) 2020 03 10
(210) 511267
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ
ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IONIC
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy doglebowe i dolistne,
stymulatory wzrostu roślin, chemikalia do stosowania w pestycydach, chemikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin,
dodatki chemiczne do fungicydów, produkty chemiczne stosowane
w leczeniu chorób roślin, dodatki glebowe, fosforany [nawozy], materiały poprawiające kondycję gleby, naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, podłoża hodowlane, odżywki dla roślin, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty do regulacji wzrostu
roślin, preparaty do nawożenia gleby, preparaty bakteryjne do celów
rolniczych, środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], produkty
chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, produkty chemiczne
do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych, produkty mineralne
do użytku w hodowli roślin, środki zabezpieczające dla roślin, środki zwiększające plony upraw, zaprawy do nasion, chemiczne środki
wspomagające do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
nawozy ogrodnicze, nawozy rolnicze, detergenty przeznaczone dla
procesów produkcyjnych i przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, aktywatory kompostu, biologiczne nawozy azotowe,
chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, chemiczne
środki wspomagające do użytku w rolnictwie, mieszanki substancji
chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, mieszanki nawozów
o spowolnionym uwalnianiu, mieszanki do sadzenia w doniczkach,
preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, preparaty bak-
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teriologiczne do użytku w ogrodnictwie, preparaty bakteriologiczne
do użytku w rolnictwie, preparaty chemiczne do obróbki gleby, środki poprawiające glebę, środki owadobójcze (dodatki chemiczne do-),
środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, środki do regulacji
wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do ochrony nasion, środki
chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki
ulepszające glebę, środki zwiększające plony warzyw, środki stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych],
substancje do uzdatniania gleby [inne niż do wyjaławiania], substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], substancje do stabilizowania
ziemi, substancje do regulacji wzrostu roślin, substancje do poprawy
stanu gleby, substancje do pobudzania wzrostu roślin.

(111) 336381
(220) 2020 03 11
(210) 511321
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) KOSZELA ANNA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
WNĘTRZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANNA KOSZELA ARCHITEKTURA WNĘTRZ
(540)

(591) biały, czarny, brązowy
(531) 03.07.06, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06, 29.01.07,
29.01.08
(510), (511) 11 lampy, abażury do lamp, 20 meble, komody, szafy,
szafki, łóżka, sekretarzyki, biurka, krzesła, regały, stoły, stoliki, kanapy, fotele, lustra, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w atelier, dużym sklepie wielobranżowym, hurtowni lub supermarkecie
zawierającym meble, akcesoria wyposażenia wnętrz, lampy, tkaniny,
pościel, plakaty, obrazy, grafiki, 37 renowacja mebli, odnawianie
dzieł sztuki, usługi organizacji i prowadzenia prac wdrożeniowych
dotyczących przedsięwzięć z zakresu budownictwa, 40 stolarstwo
meblowe, 42 projektowanie wnętrz, projektowanie mebli, wzornictwo przemysłowe, dekoracja wnętrz, usługi artystów grafików, usługi
architektoniczne, usługi organizacji i prowadzenia prac wdrożeniowych dotyczących przedsięwzięć z zakresu realizacji projektu architektury wnętrz.
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(540)

(591) zielony, białe, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.11.12, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż, 35 hurtowa
sprzedaż zbóż.
(111) 336385
(220) 2020 03 11
(210) 511340
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) So Fit DLA ZRÓWNOWAŻONEJ DIETY
(540)

(591) biały, zielony, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, salami, dania gotowe
na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(111) 336386
(220) 2020 03 12
(151) 2021 01 07
(441) 2020 09 21
(732) OKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 511427

(111) 336382
(220) 2020 03 11
(210) 511326
(151) 2020 12 28
(441) 2020 09 07
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INDYK EFEKT
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż, 35 hurtowa
sprzedaż zbóż.
(111) 336383
(220) 2020 03 11
(210) 511328
(151) 2020 12 28
(441) 2020 09 07
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROJLER NORMAL EVO
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż, 35 hurtowa
sprzedaż zbóż.
(111) 336384
(220) 2020 03 11
(210) 511329
(151) 2020 12 28
(441) 2020 09 07
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 07.01.24, 07.01.25, 07.03.11, 07.03.12
(510), (511) 9 urządzenia do rejestracji, analizy, przetwarzania i przesyłania dźwięku i obrazu, urządzenia do komunikacji, urządzenia
do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, aparatura do komunikacji sieciowej, urządzenia
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, oprogramowanie do zunifikowanej komunikacji, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe
do rejestracji, analizy, przetwarzania i przesyłania dźwięku i obrazu,
42 zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku
w komunikacji, monitoring systemów sieciowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 45 usługi monitoringu, licencjonowanie systemów komunikacji bezprzewodowej.
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(111) 336387
(220) 2020 03 23
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) ZAGAJEWSKI KAROL EHC, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EHC KAROL ZAGAJEWSKI
(540)
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(210) 511504

(591) biały, czarny, żółty
(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie promowania działań
na rzecz: wzrostu bezpieczeństwa prac prowadzonych na wysokościach, obsługi sprzętu używanego do tego rodzaju prac, ochrony
środowiska, ochrony krajobrazu, ochrony infrastruktury, usługi reklamowe w zakresie promowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
zwłaszcza w zakresie prac na wysokościach, sprzedaż: maszyn i urządzeń do pracy na wysokościach, akcesoriów zapewniających niezawodność sprzętu do pracy na wysokościach, odzieży, podnośników
hydraulicznych, rusztowań samojezdnych, dźwigów, sprzętu budowlanego, sprzętu do realizacji specjalistycznych prac wysokościowych,
usługi w zakresie działalności przedstawicielstw handlowych podmiotów zagranicznych, reklama specjalistycznych usług związanych
z pracami wysokościowymi prowadzona w mediach i przez Internet,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 37 prace wysokościowe, usługi w zakresie: budownictwa,
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych oraz ich przeróbkach, usługi wykończeniowe, usługi instalacyjne, naprawy obiektów budowlanych,
restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, sprzątanie i czyszczenie obiektów, odśnieżanie dachów,
usuwanie elementów elewacji, montowanie systemów odstraszania
ptaków, 41 usługi edukacji w zakresie BHP, prowadzenie szkoleń,
kursów, warsztatów w zakresie: zasad pracy na wysokościach, praw
i obowiązków pracodawców i pracowników podczas wykonywania
prac niebezpiecznych lub o podwyższonym ryzyku, zasad realizowania prac w budownictwie w tym związanych z przeróbkami budynków, ich renowacją i konserwacją oraz wpływem na bezpieczeństwo
osób w nich zamieszkujących, zasad dotyczących dbania o otoczenie
i infrastrukturę, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu do prac na wysokościach.
(111) 336388
(220) 2020 03 16
(210) 511549
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) BIEŃKOWSKI MARCIN PINK NINJA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PINK NINJA
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, akceleratory ciągu, akumulatory ciepła, aparatura do podgrzewania powietrza, aparatura do suszenia, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania
powietrza, aparaty i urządzenia chłodnicze, domowe grzejniki, domowe urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne oczyszczacze powietrza, elektryczne nawilżacze, filtry do oczyszczania powietrza,
filtry do systemów chłodniczych, filtry do użycia z urządzeniami
do ogrzewania, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry
elektryczne do klimatyzacji, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, instalacje klimatyzacyjne, klimatyzatory
pokojowe, wentylatory do klimatyzacji, induktory powietrza, centralne urządzenia klimatyzacyjne, zawory do klimatyzatorów, parowniki do klimatyzatorów, centralne instalacje klimatyzacyjne, wyciągi
wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do pary, wyciągi klimatyzacyj-
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ne, okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, systemy HVAC, instalacje
klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, klimatyzatory montowane
przy oknach, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, rekuperatory, anemostaty, filtry
powietrza, czerpnie, promienniki podczerwieni używane w klimatyzatorach, filtry do wody, przepustnice regulujące powietrze, 25
apaszki, buty sznurowane, buty robocze, buty płócienne, buty wsuwane, buty skórzane, buty za kostkę, buty sportowe, buty damskie,
buty męskie, buty dziecięce, czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, bezrękawniki, dzianina [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, podkoszulki sportowe, podkoszulki na ramiączkach,
stroje plażowe, bluzy sportowe, swetry, szaliki, rękawiczki, spodnie,
spodnie jeansowe, spodnie sportowe, spodnie dresowe, krótkie
spodnie, bluzki, skarpetki, odzież robocza, 37 naprawa i konserwacja pomp, usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, odnawianie
instalacji klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych,
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków,
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja i naprawa systemów rekuperacji.

(111) 336389
(220) 2020 03 16
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) BIEŃKOWSKI MARCIN PINK NINJA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PINKNINJA
(540)

(210) 511562

(591) czarny, różowy
(531) 29.01.12, 02.01.04, 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, akceleratory ciągu, akumulatory ciepła, aparatura do podgrzewania powietrza, aparatura do suszenia, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania
powietrza, aparaty i urządzenia chłodnicze, domowe grzejniki, domowe urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne oczyszczacze powietrza, elektryczne nawilżacze, filtry do oczyszczania powietrza,
filtry do systemów chłodniczych, filtry do użycia z urządzeniami
do ogrzewania, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry
elektryczne do klimatyzacji, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, instalacje klimatyzacyjne, klimatyzatory
pokojowe, wentylatory do klimatyzacji, induktory powietrza, centralne urządzenia klimatyzacyjne, zawory do klimatyzatorów, parowniki do klimatyzatorów, centralne instalacje klimatyzacyjne, wyciągi
wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do pary, wyciągi klimatyzacyjne, okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, systemy HVAC, instalacje
klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, klimatyzatory montowane
przy oknach, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, rekuperatory, anemostaty, filtry
powietrza, czerpnie, promienniki podczerwieni używane w klimatyzatorach, filtry do wody, przepustnice regulujące powietrze, 25
apaszki, buty sznurowane, buty robocze, buty płócienne, buty wsuwane, buty skórzane, buty za kostkę, buty sportowe, buty damskie,
buty męskie, buty dziecięce, czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, bezrękawniki, dzianina [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, podkoszulki sportowe, podkoszulki na ramiączkach,
stroje plażowe, bluzy sportowe, swetry, szaliki, rękawiczki, spodnie,
spodnie jeansowe, spodnie sportowe, spodnie dresowe, krótkie
spodnie, bluzki, skarpetki, odzież robocza, 37 naprawa i konserwacja pomp, usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, odnawianie
instalacji klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych,
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków,
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instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja i naprawa systemów rekuperacji.

(111) 336390
(220) 2019 09 02 K
(151) 2020 12 15
(441) 2020 05 25
(732) AS SmartCap, Tallinn (EE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART CAP
(540)
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(540)

(210) 511632

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administracja gospodarcza, funkcje biurowe, doradztwo biznesowe i usługi doradcze, usługi opracowywania strategii biznesowej, usługi wywiadu
rynkowego, analiza prognoz ekonomicznych do celów biznesowych,
analiza danych biznesowych, analiza trendów biznesowych, analizy
biznesowe, badania i usługi informacyjne, ocena możliwości biznesowych, zarządzanie dokumentacją finansową, badania rynku,
ocena możliwości biznesowych, pisanie raportów biznesowych, 36
ubezpieczenie, sprawy finansowe, usługi finansowe, sprawy monetarne, sprawy nieruchomości, usługi wyceny, informacja o ubezpieczeniu, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, informacje
finansowe, dane, porady i usługi konsultacyjne.
(111) 336391
(220) 2020 03 19
(210) 511650
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) KINGA GRABOWSKA, ROMAN GRABOWSKI WYKŁADZINY,
DYWANY CHEMEX SPÓŁKA CYWILNA, Końskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYWANY CHEMEX
(540)

(591) turkusowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 27 chodniki dywanowe, dywany, chodniki i maty, chodniki [maty], dywaniki łazienkowe, maty łazienkowe [dywaniki], dywaniki na podłogi, maty łazienkowe, wykładzina dywanowa, podkłady
dywanowe, wykładziny podłogowe [dywany], wycieraczki pod drzwi
z materiałów tekstylnych, wycieraczki pod drzwi z kauczuku naturalnego, dywany, maty, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie dywanów, chodników, mat i wycieraczek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie dywanów, chodników,
mat i wycieraczek, usługi sprzedaży hurtowej świadczone online
w zakresie dywanów, chodników, mat i wycieraczek, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej dywanów, chodników, mat
i wycieraczek, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży hurtowej dywanów, chodników, mat i wycieraczek.
(111) 336392
(220) 2020 03 19
(210) 511655
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) MODZELEWSKI DANIEL TENETECH, Zambrów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENETECH Components Innovations

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 cewki, transformatory elektryczne, transformatory
podwyższające napięcie, oporniki elektryczne, tranzystory, reduktory, zawory elektromagnetyczne, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej.
(111) 336393
(220) 2020 03 20
(210) 511691
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) HAŁGAS DOMINIK, Dębica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fabryka imprez
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja
kwizów, gier i zawodów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja seminariów, organizacja turniejów sportowych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie
corocznych konferencji związanych z nabywaniem, organizowanie
corocznych konferencji związanych z logistyką, organizowanie gier
i konkursów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
dorocznych konferencji dotyczących telekomunikacji, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie imprez w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji związanych z rozrywką,
organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie
konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie
konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk
medycznych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów
w celach edukacyjnych, organizowanie profesjonalnych turniejów
lub zawodów golfowych, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie seminariów
i konferencji, organizowanie seminariów związanych z działalnością
kulturalną, organizowanie seminariów związanych z reklamą, organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń,
organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie seminariów dotyczących handlu, organizowanie spotkań i konferencji,
organizowanie sympozjów medycznych związanych z naukami morskimi, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wykładów, organizowanie turniejów golfowych, organizowanie
wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw do celów
edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach
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rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie zawodów, organizowanie zjazdów w celach handlowych, organizowanie zjazdów
w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie
seminariów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach
edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych, prowadzenie seminariów,
prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie seminariów
i kongresów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie seminariów
dotyczących szkoleń, przygotowywanie seminariów dotyczących
handlu, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji, usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie wystaw
w celach edukacyjnych, usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, usługi związane z wystawami sztuki, 43 wynajem urządzeń
oświetleniowych.

(111) 336394
(220) 2020 03 24
(210) 511769
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 21
(732) ARGOS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chęciny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Argos MONITORING
(540)

(591) żółty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, monitoring systemów bezpieczeństwa,
monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, usługi monitoringu,
usługi w zakresie monitorowania alarmów, usługi w zakresie ochrony fizycznej, monitoring w obiegu zamkniętym, usługi w zakresie
ochrony objęte umową.
(111) 336395
(220) 2020 03 07
(210) 511179
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agrarlex.pl
(540)

(591) zielony, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, papier na czasopisma, czasopisma o tematyce ogólnej, dodatki do gazet w postaci czasopism,
drukowane komunikaty prasowe, książki, książki edukacyjne, gazety,
periodyki, periodyki drukowane, czasopisma prawnicze, 35 outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania
dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo dla przedsiębiorstw przemy-
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słowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo
podatkowe [rachunkowość], doradztwo związane z audytem, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo i informacja
dotycząca rachunkowości, przygotowywanie zeznań podatkowych
i doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie zwrotu podatku
[rachunkowość], doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie planowania kariery, doradztwo
w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w sprawach zarządzania
personelem, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo
biznesowe, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo dotyczące zbywania firm,
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo związane z rozwojem
wizerunku firmy, 41 publikowanie książek, czasopism, publikowanie
czasopism elektronicznych, wydawanie czasopism, publikowanie
czasopism internetowych, multimedialne wydania czasopism, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie multimedialne
magazynów, czasopism i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w Internecie, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania,
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, wydawanie gazet, multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych online, publikowanie elektronicznych
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty
reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie,
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych,
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, edukacja
prawna, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki,
prawa publicznego i spraw socjalnych, nauczanie prawa, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, usługi
rozrywkowe, usługi w zakresie rekreacji i kultury, organizowanie konkursów, 44 doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, doradztwo związane
z hodowlą zwierząt, informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych,
45 doradztwo prawne, usługi prawne, usługi informacji prawnej,
dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych,
usługi asystentów prawnych, usługi radców prawnych, usługi wsparcia prawnego, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów.

(111) 336396
(220) 2020 03 17
(210) 511570
(151) 2020 12 28
(441) 2020 09 07
(732) HER IMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HER IMPACT
(510), (511) 9 edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne aplikacje
komputerowe, 41 organizowanie spotkań i konferencji, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, organizacja warsztatów
i seminariów, szkolenia biznesowe, usługi mentoringu biznesowego,
doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego.
(111) 336397
(151) 2020 12 30

(220) 2020 03 18
(441) 2020 05 04

(210) 511598
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(732) TORA-ZAJDEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atelo
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 12 akcesoria do fotelików dziecięcych do rowerów, bagażniki aluminiowe do rowerów, bagażniki do rowerów, bagażniki na rowery, bagażniki rowerowe, bagażniki stalowe do rowerów, bidony
do rowerów, błotniki do rowerów, błotniki metalowe do rowerów,
błotniki plastikowe do rowerów, błotniki winylowe do rowerów, chwyty do kierownicy rowerowej, części do rowerów, mianowicie końcówki
rączek kierownicy, części do rowerów, mianowicie koła zębate, części
stojaków do rowerów, części do hamulców do rowerów, części do hamulców do rowerów elektrycznych, części do koszyków rowerowych,
części do koszyków rowerowych elektrycznych, części do rowerów,
mianowicie klocki hamulcowe, części do rowerów, mianowicie łańcuchy napędowe, deskorolki elektryczne, ogumienie-dętki do rowerów,
dzwonki do rowerów, dźwiękowe systemy ostrzegawcze do rowerów,
dźwignie hamulców do rowerów, dźwignie hamulcowe do rowerów
elektrycznych, foteliki dziecięce do rowerów, gumy na bagażnik do rowerów, hamulce [części do rowerów], hamulce części do rowerów
elektrycznych, hamulce do rowerów, hamulce do rowerów elektrycznych, hamulce tarczowe do rowerów, hamulce tarczowe do rowerów
elektrycznych, hulajnogi (pojazdy), kaski rowerowe, kaski rowerowe-dziecięce, kierownice [części do rowerów], kierownice do rowerów,
kierownice do rowerów elektrycznych, kierunkowskazy do rowerów,
klaksony rowerowe, klocki hamulca do rowerów, klocki hamulca do rowerów elektrycznych, klocki hamulca tarczowego do rowerów, klocki
hamulca tarczowego do rowerów elektrycznych, napinacze szprych
do kół, napinacze szprych do kół rowerów elektrycznych, koła [części
rowerów do rowerów elektrycznych], koła [części rowerów], koła do rowerów, koła do rowerów do rowerów elektrycznych, koła do rowerów,
trójkołowców, koła pełne [części do rowerów], koła pełne części do rowerów do rowerów elektrycznych, koła przód do rowerów elektrycznych, koła rowerowe przód, koła rowerowe tył, koła tył do rowerów
elektrycznych, koła zębate do rowerów, korby rowerowe, kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, koszyki bidonów do rowerów, koszyki rowerowe-dziecięce, koszyki rowerowe-przód, koszyki
rowerowe-tył, kółka podporowe do rowerów, liczniki do rowerów, linki, przewody i cięgna hamulcowe do rowerów, linki, przewody i cięgna
hamulcowe do rowerów elektrycznych, lusterka do rowerów, łańcuchy
do rowerów, łańcuchy do rowerów o napędzie elektrycznym, łańcuchy
rowerowe, łańcuchy rowerowe do rowerów elektrycznych, manetki
do rowerów, manetki do rowerów elektrycznych, mechanizmy korbowe aluminiowe do rowerów elektrycznych, mechanizmy korbowe stalowe do rowerów elektrycznych, minirowery, mostki kierownicy [części rowerów], naklejki, ozdoby do rowerów, nakładki na pedały
rowerowe, nakładki widelca [części rowerów], noski rowerowe, nóżki
do rowerów, obręcze kół do rowerów, ogniwa złączne łańcuchów,
ogumienie – opony do rowerów, ogumienie – materiały montażowe
do opon bezdętkowych do rowerów, ogumienie motorowerowe i skuterów-dętki motorowerowe, ogumienie motorowerowe i skuterów-opony motorowerowe, ogumienie opony do rowerów elektrycznych,
okrycia siodełek do rowerów, oleje do rowerów, opony bezdętkowe
do rowerów, osie mechanizmu do rowerów, osie mechanizmu do rowerów do rowerów elektrycznych, osłony łańcucha do rowerów, osłony łańcucha do rowerów elektrycznych, oświetlenie akumulatorowe
przód do rowerów, oświetlenie akumulatorowe przód do rowerów
elektrycznych, oświetlenie akumulatorowe tył do rowerów, oświetlenie akumulatorowe tył do rowerów elektrycznych, oświetlenie bateryjne przód do rowerów, oświetlenie bateryjne przód do rowerów elektrycznych, oświetlenie bateryjne tył do rowerów, oświetlenie bateryjne
tył do rowerów elektrycznych, oświetlenie zwykłe przód do rowerów,
oświetlenie zwykłe przód do rowerów elektrycznych, oświetlenie zwykłe tył do rowerów, oświetlenie zwykłe tył do rowerów elektrycznych,
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oświetlenie-prądnice do rowerów, oświetlenie-prądnice do rowerów
elektrycznych, owijki do kierownicy rowerowej do rowerów elektrycznych, pedały do rowerów, pedały-akcesoria, piasty do rowerów, piasty
do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-części do piast i kół
do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-osie piasty przód
do rowerów, piasty i części do kół-osie piasty przód do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-osie piasty tył do rowerów, piasty i części do kół-osie piasty tył do rowerów elektrycznych, piasty i części
do kół-szprychy, nyple do rowerów elektrycznych, piasty i części
do kół-zaworki do rowerów elektrycznych, podpórki do rowerów, podpórki do rowerów do rowerów elektrycznych, podpórki-mocowane
na tył do rowerów elektrycznych, podpórki-mocowane pod suport
do rowerów, podpórki-mocowane pod suport do rowerów elektrycznych, pokrowce do rowerów, pokrowce na siodełka do rowerów, pokrowce na uchwyty rowerowe, pompki do pompowania opon rowerowych, pompki do pompowania opon rowerów, pompki do rowerów,
pompki teleskopowe do rowerów, pompki z manometrem do rowerów, przeguby widelców przednich [części rowerów], przekładnie zębate z kołami zmianowymi [części rowerów], przerzutki do rowerów,
przerzutki do rowerów elektrycznych, przerzutki-części do przerzutek,
przerzutki-części do przerzutek do rowerów elektrycznych, przerzutki-linki, cięgna, przerzutki-linki, cięgna do rowerów elektrycznych, przyczepki rowerowe, przyczepki rowerowe do rowerów elektrycznych,
ramy do rowerów, ramy do rowerów do rowerów elektrycznych, ramy,
do bagażników, do rowerów ramy, do bagażników, do rowerów do rowerów elektrycznych, rowery, błotniki do rowerów, dzwonki do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice rowerowe, klaksony do rowerów, koła do rowerów, łańcuchy rowerowe, obręcze do rowerów,
pedały do rowerów, podpórki, nóżki do rowerów, pompki do rowerów,
ramy rowerowe, silniki do rowerów, siodełka rowerowe, szprychy
do rowerów, rowery dostawcze, rowery elektryczne, rowery górskie,
rowery na pedały, rowery szosowe, rowery trójkołowe dostawcze, rowery turystyczne, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów,
sakwy rowerowe, siatki do rowerów, silniki do rowerów, pokrycia siodełek do rowerów lub motocykli, siodełka do rowerów, siodełka rowerowe, siodła pokrowce na siodła, siodła wyścigowe sportowe, siodła
zwykłe, sprężyna do rowerów, smary, preparaty czyszczące do rowerów, stabilizatory [koła] do stosowania w rowerach, stabilizatory do rowerów, stery do rowerów, stery i części-pozostałe części sterów do rowerów, stojaki do rowerów, sygnały dźwiękowe kierunkowe
do rowerów, szczęki hamulcowe do rowerów, szczęki hamulcowe
do rowerów elektrycznych, szprychy do kół rowerowych, szprychy
do kół rowerowych do rowerów elektrycznych, szprychy do rowerów,
szprychy do rowerów elektrycznych, światła odblaskowe do rowerów,
tarcze hamulcowe do rowerów, torby do rowerów, trąbki do rowerów,
uchwyty do bidonów rowerowych, uchwyty do mocowania butelek
do rowerów, uchwyty do rowerów dziecięcych, uchwyty do telefonów
do rowerów, uchwyty kierownicy do rowerów, uchwyty na bidony
do rowerów, układy napędowe [części rowerowe], widelce [części
do rowerów], widelce i amortyzatory-amortyzatory przód, widelce
i amortyzatory-amortyzatory przód do rowerów elektrycznych, widelce i amortyzatory-amortyzatory tył, widelce i amortyzatory-amortyzatory tył do rowerów elektrycznych, widelce i amortyzatory-widelce
zwykłe, widelce i amortyzatory-widelce zwykłe do rowerów elektrycznych, wolnobiegi, kasety, zębatki-wolnobiegi do rowerów, wolnobiegi, kasety, zębatki-wolnobiegi do rowerów elektrycznych, wolnobiegi,
kasety, zębatki-zębatki do rowerów elektrycznych, wspornik kierownicy do rowerów, wspornik kierownicy do rowerów elektrycznych,
wspornik kierownicy regulowane do rowerów, wspornik kierownicy
regulowane do rowerów elektrycznych, wspornik siodła amortyzowany do rowerów, wspornik siodła amortyzowany do rowerów elektrycznych, wspornik siodła sztywne do rowerów, wspornik siodła sztywne
do rowerów elektrycznych, wspornik siodła-redukcje do rowerów,
wspornik siodła-redukcje do rowerów elektrycznych, wsporniki kierownicy akcesoria do rowerów, wsporniki kierownicy akcesoria do rowerów elektrycznych, wyściółki do koszy rowerowych do rowerów
elektrycznych, zamknięcia-pętlowe do rowerów, zamknięcia-pozostałe zamknięcie do rowerów, zamknięcia-spiralne do rowerów, zestawy
do naprawy opon rowerowych, zestawy naprawcze, kleje do rowerów,
zębatki do przerzutek [części rowerów], 25 bielizna wchłaniająca pot,
buty sportowe, chustki na głowę, koszulki z krótkim rękawem, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki do rowerów, rękawiczki dziecięce do rowerów, rękawiczki pełne do rowerów, skarpetki, opaski
na głowę, opaski sportowe odblaskowe, podkoszulki sportowe, ochra-
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niacze-ubrania dla rowerzystów, odzież dla rowerzystów, odzież kolarska, nakrycia głowy, pelerynki.

(111) 336398
(220) 2020 07 03
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) PILAREK MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLA.partners
(540)

(210) 515526

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, usługi w zakresie planowania działalności
gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, planowanie sukcesji w firmach, obsługa administracyjna firm na zlecenie, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje
dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje
dotyczące zarządzania korporacyjnego, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo
gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, 45 audyty zgodności z prawem,
badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo związane z osobistymi
sprawami prawnymi, dostarczanie informacji prawnych, egzekucja
testamentów, organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych,
sporządzanie ekspertyz prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi
pomocy w sprawach spornych, udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne pro bono, usługi prawne
w dziedzinie imigracji, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi rejestracyjne
(prawne), usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie
pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, usługi wsparcia prawnego.
(111) 336399
(220) 2020 06 30
(210) 515346
(151) 2020 12 07
(441) 2020 08 10
(732) KORONA MARCIN, Lommel (BE)
(540) (znak słowny)
(540) MaxMem
(510), (511) 9 karty pamięci o dostępie swobodnym [RAM], pamięci
komputerowe, dyski półprzewodnikowe (SSD), pamięć flash, karty
pamięci typu flash, przenośne urządzenia pamięci flash, nagrane karty pamięci typu flash, karty pamięci SD, karty rozszerzenia pamięci,
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: karty pamięci o dostępie swobodnym [RAM], pamięci komputerowe, dyski półprzewodnikowe (SSD), pamięć flash, karty pamięci typu flash, przenośne
urządzenia pamięci flash, nagrane karty pamięci typu flash, karty
pamięci SD, karty rozszerzenia pamięci.

Nr 9/2021

(111) 336400
(220) 2020 06 29
(210) 515327
(151) 2020 12 07
(441) 2020 08 10
(732) BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTIS INVESTMENT
(540)

(591) ciemnoszary, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa w dziedzinie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, kierowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie holdingami, kierowanie i zarządzanie
w zakresie efektywności gospodarowania, usługi księgowe, doradztwo w zakresie cen transferowych, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, informacja o działalności gospodarczej,
36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami (sprzedaż,
najem, dzierżawa), usługi w zakresie zagospodarowania nieruchomości, usługi administracyjne w zakresie inwestycji, usługi i pośrednictwo finansowe, udzielanie kredytów, gwarancji i poręczeń finansowych, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
doradztwo podatkowe, usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz
majątkiem, usługi wyceny mienia i majątku, 45 usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz zgodności z prawem i innymi regulacjami
(audyty compliance), usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, ochrona danych osobowych, zarządzanie
własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 336401
(220) 2020 06 29
(210) 515326
(151) 2020 12 07
(441) 2020 08 10
(732) BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BALTIS
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa w dziedzinie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, kierowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie holdingami, kierowanie i zarządzanie
w zakresie efektywności gospodarowania, usługi księgowe, doradztwo w zakresie cen transferowych, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, informacja o działalności gospodarczej,
36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami (sprzedaż,
najem, dzierżawa), usługi w zakresie zagospodarowania nieruchomości, usługi administracyjne w zakresie inwestycji, usługi i pośrednictwo finansowe, udzielanie kredytów, gwarancji i poręczeń finansowych, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
doradztwo podatkowe, usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz
majątkiem, usługi wyceny mienia i majątku, 45 usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz zgodności z prawem i innymi regulacjami
(audyty compliance), usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, ochrona danych osobowych, zarządzanie
własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 336402
(220) 2020 07 10
(210) 515876
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) BURMAJSTER KRZYSZTOF BGG, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYBÓR KIEROWCÓW
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 18.01.21, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi badań i analiz rynkowych, marketing internetowy, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu,
38 przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, nadawanie treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych.

(111) 336403
(220) 2020 07 10
(210) 515903
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) PAWLICKI ARTUR MAGART, Letnisko Nowy Jadów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lodove Wariacje ...spełniamy marzenia
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 08.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody włoskie, lody truflowe,
lody owocowe, lody wielosmakowe, sorbety, lody mleczne, lody
zawierające czekoladę, lody z owocami, lody bez mleka, lody na patyku, lody w proszku, lody o smaku czekoladowym, jogurt mrożony
[lody spożywcze], mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody,
lody owocowe w postaci batonów, lody wodne o smaku owocowym
w postaci lizaków, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik],
mieszanki na sorbety [lody], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami.
(111) 336404
(220) 2020 07 07
(210) 515666
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czyżowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vjetra
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dla budownictwa, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki, 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, obróbki budowlane niemetalowe, materiały
ogniotrwałe, 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.
(111) 336405
(220) 2020 06 25
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) IQMODULE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iQ module
(540)
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(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(111) 336406
(220) 2020 06 25
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) KUŚKA PIOTR IURA, Warszawa (PL);
NOWIŃSKI CEZARY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iura
(540)

(210) 515145

(591) czarny, niebieski
(531) 26.04.04, 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 worki, sakiewki, torebki-worki, worki treningowe, worki na buty, torebki, worki na obrok, worki skórzane (torby), woreczki na ramię, 25 odzież i obuwie, odzież i obuwie sportowe, odzież
do wspinaczki, obuwie do uprawiania wspinaczki klasycznej, nakrycia głowy, t-shirty z krótkim rękawem, 28 uprzęże wspinaczkowe,
sztuczne ściany wspinaczkowe, artykuły sportowe, sprzęt do treningów sportowych, chwyty do treningu wspinaczkowego, chwytotablice, sprzęt do treningu wspinaczkowego, urządzenia do treningu
wspinaczkowego.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 336407
(220) 2020 06 25
(210) 515150
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) EURONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EURONOVA
(540)

(591) biały, zielony
(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 20 meble biurowe, elementy mebli biurowych.
(111) 336408
(220) 2020 06 25
(210) 515161
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) EXENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eduSky.system
(540)

(210) 515136

(591) biały, szary
(531) 26.15.09, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 09.07.22, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania
stron głównych i stron internetowych, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie
na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja,
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania kom-
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puterowego, instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania
komputerowego, instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii,
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS],
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich,
tworzenie platform komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, pisanie oprogramowania komputerowego, programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nim.

(111) 336409
(220) 2020 06 22
(210) 515008
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) DR. GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DR GREEN
(510), (511) 1 środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze,
herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy naturalne, nieorganiczne nawozy, nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, preparaty odżywcze dla roślin, środki zabezpieczające dla roślin, pożywki
do liści, produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin,
materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne w postaci proszków, płynów lub past, podłoża hodowlane, gleba do upraw, sztuczna gleba
do uprawy roślin, substytuty gleby, substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], środki ulepszające glebę, włókna mineralne do użytku w rolnictwie, 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników, trucizny, pestycydy, insektycydy, fungicydy, herbicydy, biopestycydy
rolnicze, środki odstraszające zwierzęta, preparaty do sterylizacji
gleby, preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych.
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(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe,
25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 35 pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, 39 pakowanie i składowanie towarów, parkowanie
i przechowywanie pojazdów, transport, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, parkowanie, przechowywanie
pojazdów, cumowanie łodzi, usługi przewozu.

(111) 336411
(220) 2020 07 10
(210) 515881
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) COFFEE ROASTERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Korona 1912
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów.
(111) 336412
(220) 2020 07 01
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKA PROSTO ZE SKAŁ JURY
(540)

(210) 515456

(111) 336410
(220) 2020 06 29
(210) 515325
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) WILANOWSKI PIOTR WOODY, Budy Mszczonowskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHATA BRODATA
(540)

(591) biały, niebieski, szary
(531) 03.09.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzywne (napoje), napoje owocowe,
napoje owocowe gazowane i niegazowane, bezalkoholowe syropy
owocowe (napoje), bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napojów bezalkoholowych, piwo.

(591) biały, beżowy, brązowy
(531) 06.01.04, 06.03.05, 05.01.10, 05.01.01, 27.05.01, 29.01.13

(111) 336413
(220) 2020 06 23
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 24
(732) SUPERSERVICE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER24 SERVICE

(210) 515074
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(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 21.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 silosy metalowe, konstrukcje metalowe [budownictwo], konstrukcje metalowe, 7 maszyny odlewnicze i do formowania,
9 instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, ochronne (maski-), 10 rękawice do celów medycznych,
maski sanitarne do celów medycznych, 37 instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, 40 obróbka metali.
(111) 336414
(220) 2020 06 25
(210) 515148
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Comfort + Living
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 7 elektronarzędzia, miniaturowe elektronarzędzia, elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, śrubokręty elektryczne,
8 narzędzia ręczne, narzędzia ręczne rolnicze, narzędzia ręczne
ogrodnicze, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji,
narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], przyrządy tnące [narzędzia ręczne], narzędzia ręczne
do naprawy pojazdów, sztućce, 11 grille gazowe, grille elektryczne,
grille na węgiel drzewny, urządzenia nawadniające [automatyczne] do stosowania w ogrodzie, 17 węże do podlewania, przewody
giętkie niemetalowe, rury elastyczne do użytku przy nawadnianiu,
złączki, niemetalowe do rur elastycznych, uszczelki do rur, kształtki,
niemetalowe do rur elastycznych, 18 torby, torby podróżne, torby turystyczne, torby sportowe, torby na zakupy, torby plażowe, walizki,
walizki podróżne, walizki biznesowe, 20 meble ogrodowe, niemetalowe pojemniki do przechowywania, kosze do przechowywania,
nie z metalu, niemetalowe pudła do przechowywania, miski z tworzyw sztucznych, skrzynki narzędziowe niemetalowe, regały, regały
składane, regały metalowe, regały drewniane, poduszki na krzesła,
21 artykuły gospodarstwa domowego, garnki kuchenne, patelnie,
brytfanny, patery, deski do krojenia do kuchni, formy do ciast i ciastek, jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku domowego, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, łopatki do użytku domowego, naczynia ceramiczne, butelki, miski do mieszania,
kosze do użytku domowego, pojemniki do użytku domowego lub
kuchennego, tace do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice do grilla, podkładki pod garnki, przybory kuchenne, kuchenne
przybory nie z metali szlachetnych, łopatki do grillowania, szczypce
do grilla, widelce do grilla, dysze do węży zraszających, spryskiwacze,
rozpylacze mocowane do węży ogrodowych, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 24 bielizna stołowa i pościelowa, pościel, koce
wełniane, koce bawełniane, koce piknikowe, narzuty na łóżka, prześcieradła na łóżka, ręczniki.
(111) 336415
(220) 2020 07 06
(210) 515604
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) READY_STEADY_GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) READY STEADY GO
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, usługi doradcze pośrednictwa pracy, wyszukiwanie miejsc pracy, usługi agencji pośrednic-
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twa pracy i rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników.

(111) 336416
(220) 2020 07 07
(210) 515687
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czyżowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vjetra
(540)

(531) 26.03.04, 26.04.09, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dla budownictwa, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki, 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, obróbki budowlane niemetalowe, materiały
ogniotrwałe, 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.
(111) 336417
(220) 2020 07 09
(151) 2021 01 14
(441) 2020 09 28
(732) ZDANEWICZ MONIKA, Giebułtów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Madame Mniam Mniam
(540)

(210) 515810

(531) 26.01.16, 09.01.10, 27.05.01, 19.03.01
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, nabiał i substytuty nabiału,
naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, jaja ptasie i produkty z jaj,
oleje i tłuszcze jadalne, przekąski ziemniaczane, buliony [gotowe],
gotowe dania warzywne, mięso gotowe do spożycia, gotowe produkty z warzyw, gotowe dania z mięsa, grzyby gotowe do spożycia,
gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek,
gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki
składające się głównie z kebaba, gotowe posiłki składające się głównie z kaczki, gotowe posiłki składające się głównie z indyka, potrawy
gotowe składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki składające
się głównie z ryb, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], mrożone
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gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], gotowe posiłki gotowane składające się głównie z indyka, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie
lub głównie z dziczyzny, przystawki gotowe do spożycia, składające
się przede wszystkim z owoców morza, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim kurczak i żeń szeń [samgyetang],
danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim pasta
sojowa i tofu [doenjang jjigae], gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden),
danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang jjigae], danie gotowe, w skład którego
wchodzą przede wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina
i tofu [kimchi jjigae], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede
wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak-galbi], zupy
i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki,
nieżywe, przetworzone owady i larwy, oleje i tłuszcze, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), bekon, burgery, cielęcina, drób, dziczyzna
konserwowana, dziczyzna, flaki, foie gras [pasztet sztrasburski], galaretki mięsne, frankfurterki, hamburgery, kiełbaski konserwowane,
kiełbasa swojska, kaszanka, kiełbasy, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie
lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców
morza, omlety, sałatki gotowe, szaszłyki, wstępnie ugotowana zupa,
zupy w puszkach, zupy, zapiekanki [żywność], przetwory owocowe
[dżemy], przetwory twarożkowe, przetworzone owoce morza, przetworzone produkty mięsne, przetworzone wodorosty spożywcze,
przetworzony ser, rośliny strączkowe przetworzone, ryby przetworzone, warzywa przetworzone, ziemniaki, przetworzone, wędliny,
wędliny wegetariańskie, mięso i wędliny, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), 30 przetwory spożywcze
na bazie ziaren, przetwory spożywcze na bazie słodu, przetworzone
ziarna, pszenica przetworzona, zboża przetworzone, zioła przetworzone, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, zboża przetworzone do spożycia przez
ludzi, przekąski słone na bazie zbóż, gotowe sosy, gotowe pizze,
ravioli [gotowe], pizze [gotowe], gotowe napoje kawowe, gotowe
desery [wyroby piekarnicze], gotowe dania z ryżu, gotowe spody
do ciast, gotowe do spożycia puddingi, mieszanki gotowe do pieczenia, gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe desery [wyroby cukiernicze], mięso w cieście [gotowe], gotowe ciasto na placki, ciasta
gotowe do pieczenia, płatki zbożowe gotowe do spożycia, gotowe
potrawy na bazie makaronu, gotowe desery [na bazie czekolady],
gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, potrawy gotowe na bazie makaronu, gotowe
potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, gotowe kakao
i napoje na bazie kakao, płatki owsiane gotowe do spożycia przez
ludzi, gotowe babeczki vol au vent z ciasta francuskiego, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe do spożycia
solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie,
suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, przekąski wieloziarniste, przekąski z kukurydzy, chrupki serowe [przekąski], przekąski na bazie tortilli, przekąski z pieczywa
chrupkiego, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające
kukurydzę, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie
zbóż, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski
wytwarzane z muesli, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski
z ekstrudowanej pszenicy, przekąski słone na bazie mąki, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki
ryżowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski
wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane z mąki razowej,
przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, gotowe przekąski
na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski przyrządzone
z mąki ziemniaczanej, przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski na bazie wafli ryżowych, przekąski zbożowe o smaku
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sera, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski słone na bazie kukurydzy, dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], chrupki
serowe w kształcie kulek [przekąski], przekąski składające się głównie
z chleba, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski składające się głównie z wyrobów
cukierniczych, przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego,
przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, gotowe
do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez
wyciskanie, sól, przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, czatnej
i pasty, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe w postaci
zagęszczonych sosów, ekstrakty przypraw, esencje do gotowania,
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne], koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, marynaty, mieszanki
przypraw, ocet, pieprz, preparaty musztardowe do żywności, przyprawy, słone sosy, sól, sosy, zagęszczacze warzywne, zioła suszone,
zioła konserwowane, zioła do celów spożywczych, keczup, musztarda, chrzan [sos przyprawowy], sosy chrzanowe, majonez, sosy
na bazie majonezu, 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające,
soki, Wody, aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje na bazie
owoców lub warzyw, serwatka [napoje], sorbety w postaci napojów,
woda, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje półmrożone, napoje proteinowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe,
napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, gazowane soki owocowe, mieszane soki owocowe, koncentraty soków owocowych, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne, skoncentrowane soki owocowe, soki warzywne.

(111) 336418
(220) 2019 10 14
(210) 505597
(151) 2020 12 28
(441) 2020 09 07
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL Premium GWARANCJA 100% jakości Gala szynka
z indyka w przyprawach
(540)

(591) granatowy, biały, czerwony, złoty
(531) 03.07.04, 25.01.01, 25.01.06, 25.01.10, 25.01.15, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indyka, wyroby
wędliniarskie, wędzone mięso z indyka, szynki, wędliny w postaci
mielonki, wyroby garmażeryjne z mięsem, produkty mięsne mrożone, mięso mrożone, mięso z indyka w galarecie, wędliny, dania mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi gastronomiczne, catering.
(111) 336419
(220) 2019 12 10
(210) 507892
(151) 2020 12 09
(441) 2020 03 16
(732) TRANSCASH.EU SPÓŁKA AKCYJNA, Wysoka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tc transcash
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(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, druki, materiały drukowane, dokumenty handlowe i księgowe, koperty, papeterie, listowniki, 36 usługi finansowe,
usługi ubezpieczeniowe, windykacja należności, obrót wierzytelnościami, 45 usługi prawne, usługi agencji detektywistycznych, usługi
prawne związane z windykacją polubowną lub sądową wierzytelności.
(111) 336420
(220) 2019 12 12
(210) 507990
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY,
Piątnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIĄTNICA Koktajl z białkiem serwatkowym
(540)

(591) zielony, biały, czerwony, granatowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 05.03.11
(510), (511) 5 koktajle białkowe, napoje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki odżywcze,
dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, napoje witaminizowane, odżywcze mieszanki do picia do stosowania
jako zamienniki posiłków, suplementy diety składające się z aminokwasów, dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako zamienniki
posiłków, suplementy węglowodanowe, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, 29 nabiał i substytuty nabiału, mleko i produkty mleczne, napoje mleczne, napoje
na bazie mleka, maślanka, serwatka, jogurty, jogurty pitne, kefiry,
śmietana, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, napoje
na bazie jogurtu, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, przeciery owocowe, przeciery warzywne, 32 soki, napoje na bazie orzechów i soi, napoje proteinowe,
napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje typu smoothie,
koktajle bezalkoholowe, koktajle mleczne, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje serwatkowe, bezalkoholowe ekstrakty z owoców
używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, mieszanki do sporządzana
napojów sorbetowych, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, wyciągi do sporządzania napojów.

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) 000301 (180) 2031 03 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 000302 (180) 2031 03 25 Prawo przedłużono w całości.

(111) 000337
(111) 042868
(111) 049959
(111) 049960
(111) 050124
(111) 050141
(111) 071374
(111) 071382
(111) 071573
(111) 071975
(111) 071990
(111) 072010
(111) 072023
(111) 072037
(111) 072244
(111) 072245
(111) 072265
(111) 072414
(111) 072454
(111) 072644
(111) 072645
(111) 072646
(111) 073000
(111) 073119
(111) 073185
(111) 073186
(111) 073322
(111) 073596
(111) 073673
(111) 074019
(111) 074089
(111) 074130
(111) 074458
(111) 074463
(111) 074464
(111) 074595
(111) 074604
(111) 074658
(111) 074918
(111) 075042
(111) 075043
(111) 075086
(111) 075146
(111) 084875
(111) 088242
(111) 134849
(111) 134850
(111) 136769
(111) 136941
(111) 138089
(111) 139494
(111) 141847
(111) 147820
(111) 148205
(111) 151124
(111) 151473
(111) 153545
(111) 153909
(111) 153911
(111) 153912
(111) 153914
(111) 153916
(111) 154550
(111) 155142
(111) 155355
(111) 155356
(111) 155357

(180) 2031 03 18
(180) 2031 09 11
(180) 2031 05 14
(180) 2031 05 14
(180) 2031 03 27
(180) 2031 04 03
(180) 2031 03 26
(180) 2031 03 27
(180) 2031 01 14
(180) 2031 03 07
(180) 2031 03 21
(180) 2031 03 27
(180) 2031 03 27
(180) 2031 04 16
(180) 2031 04 02
(180) 2031 04 03
(180) 2031 04 17
(180) 2031 03 22
(180) 2031 04 18
(180) 2031 04 12
(180) 2031 04 12
(180) 2031 04 12
(180) 2031 04 30
(180) 2031 04 03
(180) 2031 05 24
(180) 2031 05 24
(180) 2031 04 24
(180) 2031 04 19
(180) 2031 07 05
(180) 2031 04 19
(180) 2031 05 24
(180) 2031 06 13
(180) 2031 10 25
(180) 2031 04 17
(180) 2031 04 17
(180) 2031 03 19
(180) 2031 04 19
(180) 2031 06 18
(180) 2031 10 04
(180) 2031 03 26
(180) 2031 03 26
(180) 2031 06 11
(180) 2031 08 27
(180) 2031 12 23
(180) 2031 07 08
(180) 2031 04 24
(180) 2031 04 25
(180) 2031 03 14
(180) 2031 04 06
(180) 2031 05 06
(180) 2031 08 29
(180) 2031 08 29
(180) 2031 05 24
(180) 2030 03 16
(180) 2030 07 05
(180) 2031 05 17
(180) 2030 10 10
(180) 2030 09 22
(180) 2030 09 22
(180) 2030 09 22
(180) 2030 09 22
(180) 2030 09 22
(180) 2030 10 17
(180) 2031 01 16
(180) 2031 03 28
(180) 2031 03 28
(180) 2031 03 28

151
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

152
(111) 155358
(111) 155360
(111) 155361
(111) 155362
(111) 155363
(111) 155848
(111) 156150
(111) 156156
(111) 156259
(111) 156752
(111) 156766
(111) 157416
(111) 157417
(111) 157702
(111) 157709
(111) 157716
(111) 157850
(111) 157908
(111) 157925
(111) 158019
(111) 158056
(111) 158147
(111) 158398
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(180) 2031 03 28
(180) 2031 03 28
(180) 2031 03 28
(180) 2031 03 28
(180) 2031 03 28
(180) 2031 03 21
(180) 2031 04 12
(180) 2031 04 24
(180) 2031 04 04
(180) 2031 03 14
(180) 2031 03 28
(180) 2031 05 14
(180) 2031 05 14
(180) 2031 03 28
(180) 2031 04 06
(180) 2031 02 26
(180) 2031 04 09
(180) 2031 04 20
(180) 2031 05 08
(180) 2031 04 06
(180) 2031 04 17
(180) 2031 04 07
(180) 2031 01 29

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi w zakresie:
analizy kosztów, badań rynku,
badań w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwa handlowego, doradztwa w zakresie
organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa
w zakresie zarządzania kadrowego, ekspertyz opłacalności, marketingu, organizowania działalności gospodarczej, organizowania
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, prognoz ekonomicznych, weryfikacji rachunków,
wyceny zwierząt hodowlanych;
36: usługi w zakresie: administrowania nieruchomości, agencji
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analiz finansowych, doradztwa w spawach finansowych,
dzierżawy gospodarstw rolnych,
dzierżawy nieruchomości, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, wyceny nieruchomości, wynajmowania
mieszkań i lokali użytkowych, zarządzania finansami, zarządzania
majątkiem nieruchomym; 41: usługi w zakresie: edukacji, nauczania,
nauczania korespondencyjnego,
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów i zjazdów, prowadzenia szkół z internatami; 42: usługi w zakresie: analizy projektów
technicznych, analiz chemicznych,
badań bakteriologicznych, badań
biologicznych, doradztwa w zakresie ochrony śtrodowiska; 43:
usługi pensjonatów dla zwierząt;
44: usługi doradztwa w zakresie

(111) 158546 (180) 2030 12 21

(111) 158547

(180) 2030 12 21

(111) 158667 (180) 2030 12 22

(111) 158668 (180) 2030 12 22

(111) 158686
(111) 158766
(111) 158777
(111) 158778
(111) 158828
(111) 158829
(111) 158868
(111) 158896
(111) 159187
(111) 159560
(111) 159689
(111) 160108
(111) 160230
(111) 160492
(111) 160573
(111) 160871
(111) 160997
(111) 160998
(111) 161070
(111) 161728
(111) 161851

(180) 2031 03 08
(180) 2031 03 26
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 04
(180) 2031 01 19
(180) 2031 01 19
(180) 2031 04 17
(180) 2031 05 25
(180) 2031 04 20
(180) 2031 02 21
(180) 2031 03 28
(180) 2031 09 06
(180) 2031 06 20
(180) 2030 12 30
(180) 2031 03 23
(180) 2032 02 27
(180) 2031 05 16
(180) 2031 05 16
(180) 2031 08 23
(180) 2031 11 29
(180) 2030 12 22

(111) 162279
(111) 162299
(111) 162426
(111) 163139
(111) 163140
(111) 163141
(111) 163142
(111) 163159

(180) 2031 06 22
(180) 2031 07 31
(180) 2031 09 10
(180) 2031 08 20
(180) 2031 08 20
(180) 2031 08 20
(180) 2031 08 20
(180) 2031 10 22
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hodowli i pielęgnacji zwierząt,
hodowli roślin, hodowli zwierząt,
inseminacji, ogrodnictwa, wypożyczania sprzętu rolniczego, zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 32: piwo, porter, ale oraz
inne napoje bezalkoholowe, wody
mineralne i gazowane, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy
i inne produkty do sporządzania
napojów.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 32: piwo, porter, ale oraz
inne napoje bezalkoholowe, wody
mineralne i gazowane, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy
i inne produkty do sporządzania
napojów.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 32: piwo, porter, ale oraz
inne napoje bezalkoholowe, wody
mineralne i gazowane, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy
i inne produkty do sporządzania
napojów.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 32: piwo, porter, ale oraz
inne napoje bezalkoholowe, wody
mineralne i gazowane, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy
i inne produkty do sporządzania
napojów.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 32: piwo, porter, ale oraz
napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i produkty do sporządzania napojów.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 163676
(111) 164184
(111) 164689
(111) 165622
(111) 165836

(180) 2032 02 27
(180) 2031 11 08
(180) 2031 03 28
(180) 2031 04 24
(180) 2030 12 22

(111) 165869
(111) 166856
(111) 167038
(111) 171355
(111) 171358
(111) 171803
(111) 171813
(111) 173420
(111) 175174
(111) 178584
(111) 181312
(111) 183732
(111) 189912
(111) 232567
(111) 232568
(111) 232569
(111) 243199
(111) 244175
(111) 244786
(111) 244787
(111) 245166
(111) 245167
(111) 245168
(111) 245336

(180) 2032 02 27
(180) 2031 05 11
(180) 2031 09 14
(180) 2031 06 25
(180) 2031 06 25
(180) 2031 03 23
(180) 2031 04 27
(180) 2031 03 07
(180) 2031 03 12
(180) 2031 05 08
(180) 2031 03 29
(180) 2031 04 02
(180) 2031 04 19
(180) 2029 07 20
(180) 2029 07 20
(180) 2029 07 20
(180) 2031 04 18
(180) 2030 09 02
(180) 2030 12 14
(180) 2030 12 14
(180) 2031 03 25
(180) 2031 03 25
(180) 2031 03 25
(180) 2031 01 14

(111) 245354
(111) 245643
(111) 245855
(111) 245856
(111) 246152
(111) 246236
(111) 246365
(111) 246429
(111) 246430
(111) 246431
(111) 246619
(111) 246699
(111) 246700
(111) 247055

(180) 2031 01 21
(180) 2030 09 30
(180) 2031 01 21
(180) 2031 01 21
(180) 2031 01 11
(180) 2031 03 25
(180) 2031 03 08
(180) 2030 02 24
(180) 2030 02 24
(180) 2030 02 24
(180) 2031 01 21
(180) 2030 12 06
(180) 2030 12 06
(180) 2031 03 21

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 32: piwo.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 36: ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, majątek nieruchomy, administrowanie
nieruchomościami, agencje badające zdolność kredytową [kredytowanie], agencje mieszkaniowe
[nieruchomości], agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości, oszacowanie i wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, agencje
ściągające należności, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena
nieruchomości, wynajmowanie
mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zarządzanie majątkiem,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, ubezpieczenia na życie.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 247186
(111) 247296
(111) 247571
(111) 247573
(111) 247578
(111) 247603
(111) 247647
(111) 247657
(111) 247725
(111) 247776
(111) 247794
(111) 247875
(111) 247880
(111) 247934
(111) 247965
(111) 248122
(111) 248123
(111) 248133
(111) 248135
(111) 248139
(111) 248140
(111) 248206
(111) 248208
(111) 248210
(111) 248219
(111) 248257
(111) 248340
(111) 248372
(111) 248453
(111) 248454
(111) 248460
(111) 248493
(111) 248495
(111) 248636
(111) 248641
(111) 248648
(111) 248659
(111) 248752
(111) 248792
(111) 248793
(111) 248919
(111) 248924
(111) 248929
(111) 248967
(111) 248968
(111) 248969
(111) 248970
(111) 249079
(111) 249080
(111) 249088
(111) 249089
(111) 249090
(111) 249104
(111) 249326
(111) 249359
(111) 249360
(111) 249433
(111) 249435
(111) 249467
(111) 249468
(111) 249620
(111) 249621
(111) 249622
(111) 249623
(111) 249625
(111) 249627
(111) 249630

(180) 2031 03 14
(180) 2031 03 04
(180) 2031 03 08
(180) 2031 03 16
(180) 2031 03 23
(180) 2030 12 09
(180) 2031 04 01
(180) 2031 03 23
(180) 2031 03 04
(180) 2031 03 01
(180) 2031 03 18
(180) 2031 03 11
(180) 2031 03 23
(180) 2031 03 03
(180) 2031 05 10
(180) 2031 03 16
(180) 2031 03 16
(180) 2031 04 06
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 06
(180) 2031 04 15
(180) 2031 05 06
(180) 2031 04 04
(180) 2031 03 18
(180) 2031 05 05
(180) 2031 04 28
(180) 2031 05 02
(180) 2031 03 11
(180) 2031 03 23
(180) 2031 03 23
(180) 2031 03 23
(180) 2031 03 08
(180) 2031 03 08
(180) 2031 03 08
(180) 2031 03 28
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 21
(180) 2031 05 06
(180) 2031 05 30
(180) 2031 03 30
(180) 2031 03 30
(180) 2031 03 30
(180) 2031 03 30
(180) 2031 03 24
(180) 2031 03 24
(180) 2031 04 12
(180) 2031 04 12
(180) 2031 04 14
(180) 2031 04 26
(180) 2031 03 17
(180) 2031 05 06
(180) 2031 05 06
(180) 2031 03 21
(180) 2031 03 23
(180) 2031 04 19
(180) 2031 04 19
(180) 2031 03 09
(180) 2031 03 09
(180) 2031 03 09
(180) 2031 03 09
(180) 2031 03 09
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 15

153
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

154
(111) 249644
(111) 249672
(111) 249744
(111) 249751
(111) 249752
(111) 249905
(111) 249975
(111) 249994
(111) 249995
(111) 249996
(111) 249997
(111) 249998
(111) 249999
(111) 250000
(111) 250003
(111) 250004
(111) 250022
(111) 250102
(111) 250111
(111) 250112
(111) 250148
(111) 250161
(111) 250372
(111) 250391
(111) 250425
(111) 250460
(111) 250509
(111) 250738
(111) 250873
(111) 250893
(111) 250910
(111) 250911
(111) 250943
(111) 250944
(111) 250945
(111) 250948
(111) 250949
(111) 251005
(111) 251079
(111) 251115
(111) 251196
(111) 251197
(111) 251267
(111) 251280
(111) 251392
(111) 251507
(111) 251508
(111) 251602
(111) 251732
(111) 251733
(111) 251762
(111) 251765
(111) 251793
(111) 251852
(111) 251920
(111) 251986
(111) 251989
(111) 252105
(111) 252126
(111) 252258
(111) 252359
(111) 252530
(111) 252555
(111) 252612
(111) 252614
(111) 252645
(111) 252717

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2031 05 24
(180) 2031 03 29
(180) 2031 05 04
(180) 2031 05 10
(180) 2031 05 10
(180) 2031 06 07
(180) 2031 03 14
(180) 2031 04 27
(180) 2031 04 29
(180) 2031 04 29
(180) 2031 04 29
(180) 2031 04 29
(180) 2031 04 29
(180) 2031 04 29
(180) 2031 04 29
(180) 2031 04 29
(180) 2031 06 03
(180) 2031 03 25
(180) 2031 05 11
(180) 2031 05 11
(180) 2031 03 07
(180) 2031 05 20
(180) 2031 08 12
(180) 2031 03 30
(180) 2031 08 10
(180) 2031 04 14
(180) 2031 05 16
(180) 2031 08 09
(180) 2031 04 01
(180) 2031 06 02
(180) 2031 07 18
(180) 2031 07 18
(180) 2031 04 14
(180) 2031 04 14
(180) 2031 05 10
(180) 2031 05 20
(180) 2031 05 20
(180) 2031 04 28
(180) 2031 08 10
(180) 2031 08 24
(180) 2031 05 19
(180) 2031 05 19
(180) 2031 05 23
(180) 2031 07 01
(180) 2031 04 06
(180) 2031 03 13
(180) 2031 03 13
(180) 2031 05 23
(180) 2031 06 09
(180) 2031 06 09
(180) 2031 08 10
(180) 2031 08 22
(180) 2031 09 28
(180) 2031 04 17
(180) 2031 03 16
(180) 2031 08 22
(180) 2031 09 09
(180) 2031 08 29
(180) 2031 09 28
(180) 2031 03 24
(180) 2031 09 28
(180) 2031 09 16
(180) 2031 03 17
(180) 2031 03 24
(180) 2031 05 27
(180) 2031 08 04
(180) 2031 03 29

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 252744
(111) 252745
(111) 252781
(111) 252801
(111) 252950
(111) 253116
(111) 253117
(111) 253499
(111) 253594
(111) 253726
(111) 253761
(111) 254220
(111) 254221
(111) 254322
(111) 254472
(111) 254842
(111) 254940
(111) 255106
(111) 255420
(111) 255868
(111) 255890
(111) 255891
(111) 256521
(111) 257564
(111) 257793
(111) 258105
(111) 258124
(111) 259743
(111) 260703
(111) 260954
(111) 261883
(111) 261945
(111) 262052
(111) 262053
(111) 262054
(111) 262055
(111) 262204
(111) 262205
(111) 262206
(111) 262302
(111) 262864
(111) 262904
(111) 263555
(111) 263846
(111) 266614
(111) 266615
(111) 267307
(111) 270129
(111) 273788
(111) 276802
(111) 276803
(111) 277228
(111) 277231
(111) 283686
(111) 290852
(111) 291775
(111) 291776
(111) 294945
(111) 294946
(111) 301165
(111) 302241
(111) 303502
(111) 310203
(111) 329293
(111) 332192

(180) 2031 09 01
(180) 2031 09 02
(180) 2031 10 21
(180) 2031 03 23
(180) 2031 04 04
(180) 2031 11 07
(180) 2031 11 07
(180) 2031 10 03
(180) 2031 09 26
(180) 2031 04 27
(180) 2031 10 11
(180) 2031 04 14
(180) 2031 04 14
(180) 2031 08 25
(180) 2031 09 28
(180) 2031 03 18
(180) 2031 12 08
(180) 2031 09 19
(180) 2031 08 08
(180) 2031 12 20
(180) 2031 04 14
(180) 2031 06 02
(180) 2031 12 13
(180) 2032 03 05
(180) 2032 02 14
(180) 2031 03 21
(180) 2031 04 13
(180) 2030 12 03
(180) 2031 04 18
(180) 2031 04 13
(180) 2031 03 10
(180) 2031 05 16
(180) 2031 12 22
(180) 2031 12 22
(180) 2031 12 22
(180) 2031 12 22
(180) 2032 01 25
(180) 2032 01 25
(180) 2032 01 25
(180) 2030 10 22
(180) 2030 11 17
(180) 2031 08 22
(180) 2031 06 03
(180) 2031 06 13
(180) 2031 05 10
(180) 2031 07 25
(180) 2031 05 23
(180) 2031 05 23
(180) 2031 03 14
(180) 2031 03 31
(180) 2031 03 31
(180) 2031 03 14
(180) 2031 04 27
(180) 2031 04 29
(180) 2031 03 15
(180) 2031 12 05
(180) 2031 12 05
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 04
(180) 2031 12 05
(180) 2031 05 02
(180) 2031 05 04
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 19
(180) 2031 05 05

Nr 9/2021
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

Nr 9/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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) 275602
(210) 434998
(210) 442069
(210) 447150
(210) 455728
(210) 461737
(210) 473474
(210) 485518
(210) 489016
(210) 498473

09/2004
04/2015
17/2015
26/2015
U
U
ZT38/2017
ZT26/2018
ZT42/2018
U

(210) 498588
(210) 502595
(210) 503525
(210) 503529
(210) 503539
(210) 505681
(210) 510691
(210) 511890
(210) 517213

U
U
U
U
U
U
U
U
U

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 290119
(210) 290120
(210) 418669
(210) 429087
(210) 443356
(210) 505932
(210) 511889
(210) 511891
(210) 511892
(210) 511893
(210) 516567
(210) 517096
(210) 510727
(210) 510728
(210) 514727
(210) 515834
(210) 515835
(210) 515836
(210) 515839
(210) 516470

09/2005
09/2005
26/2013
18/2014
20/2015
U
U
U
U
U
ZT42/2020
ZT44/2020
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 518384
(210) 518743
(210) 519624
(210) 519640
(210) 519740
(210) 519837
(210) 519838
(210) 519840
(210) 519891
(210) 520106
(210) 520109
(210) 520110
(210) 520336
(210) 520471
(210) 520842
(210) 521147
(210) 521148
(210) 521299
(210) 521840
(210) 522340

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

DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 373025
(210) 385027
(210) 405204
(210) 405206
(210) 407969
(210) 416588

22/2010
17/2011
01/2013
01/2013
06/2013
22/2013

(210) 417876
(210) 423194
(210) 427171
(210) 447887
(210) 458218
(210) 458223

24/2013
08/2014
15/2014
02/2016
32/2018
32/2018

(210) 468946
(210) 478517
(210) 480418
(210) 483386
(210) 483389
(210) 483390
(210) 488885
(210) 488887
(210) 494366
(210) 498374
(210) 498388
(210) 498401
(210) 500144
(210) 500922
(210) 501644
(210) 501858
(210) 502577
(210) 502954
(210) 502955
(210) 502957
(210) 502961
(210) 503324
(210) 504304
(210) 504425
(210) 504477
(210) 504491
(210) 504564
(210) 504616
(210) 504781
(210) 504782
(210) 504928
(210) 504929
(210) 504998
(210) 505040
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17/2017
01/2018
10/2018
49/2019
49/2019
49/2019
47/2019
47/2019
49/2019
49/2019
48/2019
48/2019
48/2019
49/2019
48/2019
48/2019
50/2019
45/2019
45/2019
45/2019
45/2019
46/2019
47/2019
49/2019
47/2019
43/2019
47/2019
47/2019
44/2019
44/2019
51/2019
49/2019
46/2019
45/2019

(210) 505041
(210) 505065
(210) 505066
(210) 505095
(210) 505163
(210) 505164
(210) 505189
(210) 505216
(210) 505218
(210) 505394
(210) 505481
(210) 505487
(210) 505502
(210) 505513
(210) 505548
(210) 505572
(210) 505576
(210) 505579
(210) 505685
(210) 505686
(210) 505693
(210) 505698
(210) 505727
(210) 505841
(210) 505851
(210) 505861
(210) 506130
(210) 506131
(210) 506308
(210) 506374
(210) 506439
(210) 506451
(210) 506593

49/2019
45/2019
50/2019
45/2019
51/2019
51/2019
47/2019
50/2019
50/2019
50/2019
50/2019
50/2019
50/2019
50/2019
50/2019
48/2019
48/2019
50/2019
48/2019
48/2019
48/2019
48/2019
49/2019
50/2019
47/2019
47/2019
50/2019
49/2019
50/2019
50/2019
50/2019
50/2019
52/2019

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 247076 (141) 2020 07 16

Prawo wygasło 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) 051243 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
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(111) 053935 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 060213 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 061754 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 070651 A. Wykreślono: ETABLISSEMENTS CAILLAU, ISSY
LES MOULINEAUX, Francja; Wpisano: CAILLAU, Issy-Les-Moulineaux, Francja.
(111) 071199 A. Wykreślono: ETABLISSEMENTS CAILLAU, ISSY
LES MOULINEAUX, Francja; Wpisano: CAILLAU, Issy-Les-Moulineaux, Francja.
(111) 078438 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 079766 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 093632 A. Wykreślono: ETABLISSEMENTS CAILLAU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, ISSY-LES-MOULINEAUX, Francja;
Wpisano: CAILLAU, Issy-Les-Moulineaux, Francja.
(111) 093874 A. Wykreślono: ETABLISSEMENTS CAILLAU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, ISSY-LES-MOULINEAUX, Francja;
Wpisano: CAILLAU, Issy-Les-Moulineaux, Francja.
(111) 108459 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 129621 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 225146 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 229835 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 230154 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 230155 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 230156 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
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KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 245480 A. Wykreślono: CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisano: OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258.
(111) 246155 A. Wykreślono: CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisano: OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258.
(111) 248083 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 248084 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 248085 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 249541 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 249543 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255037 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255038 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255039 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 230393 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 255040 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 243926 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) 255512 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 243929 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA

(111) 255513 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
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szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

wierzytelności przysługujących MBank Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Avilles Laboratoires Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie”.

(111) 256659 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 311987 D. Wpisano: „W dniu 26 lutego 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 1177/21/231) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673128 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-311987 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBank Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Alicantee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie”.

(111) 256660 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 256661 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 256663 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 256665 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 260488 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 260491 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 260493 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 260494 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 262061 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 274682 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 282895 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., Antony,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 295187 D. Wpisano: „W dniu 26 lutego 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 1166/21/509) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673092 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-295187 w celu zabezpieczenia

(111) 327250 A. Wykreślono: GLANTIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głubczyce, Polska 360102204;
Wpisano: GLANTIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oława, Polska 360102204.
(111) 330339 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: „SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 330805 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: „SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 330857 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: „SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 331020 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: „SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

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) 1510646
(540) DOMORON
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21 H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510652
(540) Sidi Youssouf
(531) CFE: 07.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 33
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 Quai Marcel BOYER F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 11 25
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510666
(540) GILDO
(511) 32, 33
(732) Société Coopérative Groupements d’Achats des Centres
Leclerc, SC GALEC,
26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 11 25
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
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(111) 1510679
(540) SHIP CHANDLER
(511) 33
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 11 25
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510683
(540) Grainéa
(531) CFE: 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(511) 30
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC,
26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510692
(540) BANAVIN
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21 H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 17
(111) 1510698
(540) ANALOSON
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21 H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 17

(511) 5
(581) 2020 01 30
(511) 5
(581) 2020 01 30

(111) 1510710
(540) LE SÈVROU
(511) 29
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC,
26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510746
(540) EXCITECH
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) JINAN SINGHUI CNC TECHNOLOGY CO., LTD,
EAST OF ZHENGFENG ROAD, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE,
JINAN CITY 250014 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 10 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510752
(540) TERRAKING
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD.,
East of Shengli Road, West of Xinggong Road, Dawang Town,
Guangrao County, Dongying City 257335 Shandong Province (CN)
(151) 2019 10 29
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510789
(540) CHIMP
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) TAIZHOU QIANTAO PUMPS CO., LTD.,
Dayang Cheng Industrial Area, Daxi Town, Wenling City 317525
Zhejiang Province (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510808
(540) Minawa
(511) 32, 35
(732) klar Getränke GmbH, Raboisen 38, 20095 Hamburg (DE)
(151) 2019 10 30
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510809
(540) WEIYE
(531) CFE: 27.05.17
(511) 21
(732) WEIYE CERAMICS CO., LTD., F1 Block, Industrial Park, Ruyi
Road, Fengxi District, Chaozhou City, Guangdong Province (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510810
(540) NuesTro
(531) CFE: 27.05.01
(511) 11, 20, 21
(732) GUANGDONG ZHIJIE SANITARY WARE CO., LTD,
Dakeng Tangpian, Fengyang Second Village, Guxiang Town,
Chao’an District, Chaozhou City Guangdong Province (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510815
(540) T-shirt·ka
(531) CFE: 24.17.02, 27.05.17, 29.01.13
(511) 25, 35
(732) MODE TEKSTİL TURİZM VE TAŞIMACILIK İNŞAAT TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Laleli Koska Caddesi,
Azimkar Sokak, No: 54/A, Fatih İstanbul (TR)
(151) 2019 06 26
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510817
(540) KINHIL
(531) CFE: 27.01.01, 27.05.01

(511) 6

Nr 9/2021

(732) NINGBO NINGSHING KINHIL INDUSTRIAL CO., LTD.,
36 Moganshan Road, Xiqi Economic Technology Development,
Ningbo 315800 Zhejiang (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510827
(531) CFE: 26.13.25
(511) 18, 25, 35
(732) SANLIUYIDU (FUJIAN) SPORTS GOODS CO., LTD.,
Jiangtou Industrial Zone, Chendai Town, Jinjiang City 362211
Fujian (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510865
(540) ANLIN
(531) CFE: 27.05.17
(511) 6, 7, 9
(732) FUJIAN ANLIN INTELLIGENT SCIENCE AND TECHNOLOGY
CO., LTD., Guanshan Industrial Park, Wu’An Town, Changtai,
Zhangzhou City Fujian Province (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510867
(540) JAFADEN Maxipulp
(531) CFE: 26.04.06, 27.05.02, 29.01.13
(511) 32
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC,
SC GALEC, 26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 11 25
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510873
(540) ANABASIS
(732) S.C. DU CHATEAU LA FLEUR PETRUS,
Château La Fleur Petrus F-33500 POMEROL (FR)
(151) 2019 11 25
(441) 2020 02 17

(511) 33
(581) 2020 01 30

(111) 1510902
(540) mygreenway
(511) 35
(732) Individual entrepreneur Morgunov Leonid Grigor’evich,
kv. 47, d. 8, ul. Dostoevskogo RU-630091 Novosibirsk (RU)
(151) 2019 12 25
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510958
(540) XINHAI
(531) CFE: 28.03.00
(511) 7
(732) Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.,
No. 188, Xinhai Street of Fushan New High Technology Industry
Park, Yantai City Shandong Province (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510988
(540) COLA DE COMETA
(531) CFE: 01.01.01, 01.07.06, 07.01.09, 27.05.01, 29.01.15 (511) 33, 35
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „Firma „Disna”,
bulvar Druzhby narodiv, budynok 14-16, prymischennia 500m.
Kyiv 01103 (UA)
(151) 2019 06 21
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510990
(540) Besta
(531) CFE: 05.07.02, 06.19.15, 25.01.10,
26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29, 30
(732) BETA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Osb, Fuzuli Caddesi No:1,
Sarıçam Adana (TR)
(151) 2019 11 15
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510994
(540) Jarius
(531) CFE: 03.07.03
(511) 25
(732) Beijing Mengmanni Trading Co., Ltd.,
Floor 1304, Building 13, No. 1, 18 Huanjing Road,
Tongzhou District, Beijing (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511014
(540) 4DX
(531) CFE: 27.05.09, 27.07.11
(511) 20, 41
(732) CJ 4DPLEX CO., LTD.,
I-PARK Mall 8th Fl, 55, Hangang-daero 23-gil, Yongsan-gu Seul (KR)
(151) 2019 12 02
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511029
(531) CFE: 28.03.00
(511) 30
(732) Rizhao Tianhai Food Co., Ltd,
Huiyixiupin Yard, No.61 GaoXin First Road, Rizhao Street,
Donggang District, Rizhao City 276800 Shandong Province (CN)
(151) 2019 11 20
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
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(111) 1511045
(540) WEVAN
(531) CFE: 27.05.02, 29.01.12
(511) 12, 37
(732) BEIJING AUTOMOTIVE GROUP CO., LTD,
NO.99 SHUANGHE STREET, SHUNYI DISTRICT, BEIJING CITY (CN)
(151) 2019 12 23
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511067
(531) CFE: 04.03.01
(511) 25
(732) ASIAPO (CHINA) CO., LTD., Guangmiao Industrial Area,
Dongshi Town, Jinjiang City, 362200 Fujian Province (CN)
(151) 2019 12 31
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511098
(540) VOLCAN
(511) 33
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 11 25
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511159
(540) Mamamia!
(531) CFE: 24.17.04, 27.05.01
(511) 39, 43
(732) TIURIN OLEKSII,
vul Akademika Dobrokhotova, 11 A, kv. 56m. Kyiv 03142 (UA)
(151) 2019 09 04
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511210
(540) TOKOZ
(511) 9
(732) TOKOZ a.s.,
Santiniho 20/26, Žd’ár nad Sázavou CZ-591 01 Žd’ár nad Sázavou 2 (CZ)
(151) 2019 12 03
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511264
(540) SKULL COFFEE
(732) BIVOL VEACESLAV,
vul. Vysotskoho, 9, kv. 86m. Odesa 65123 (UA)
(151) 2019 12 12
(441) 2020 02 17

(511) 30, 33, 35, 43
(581) 2020 01 30

(111) 1511270
(540) TOPCOLOR Xpert MATIX
(531) CFE: 17.02.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 2
(732) UAB „TOPCOLOR”, Neries krantinė 16 Kaunas (LT)
(151) 2019 11 22
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511288
(540) SPRING STEP L’ARTISTE
(511) 25
(732) Spring Footwear Corp.,
1001 W McNab Pompano Beach FL 33069 (US)
(151) 2019 12 30
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511294
(540) BlackShields
(531) CFE: 24.01.05
(511) 11
(732) Suzhou Blackshields Environment Co., Ltd.,
No.9, Tianduoli Road, Yangcheng Lake Town, Xiangcheng District,
Suzhou City Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511304
(540) LSSC
(531) CFE: 18.03.23
(511) 37
(732) ZHOUSHAN LONGSHAN SHIPYARD CO., LTD,
Longshan Sha‘ao, Liuheng, Putuo District, Zhoushan City 315000
Zhejiang Province (CN)
(151) 2019 12 26
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511330
(540) Factoviz
(511) 35, 38, 42
(732) OPINION-WAY, 15 place de la République F-75003 PARIS (FR)
(151) 2019 10 11
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511377
(540) LUEN FUNG
(531) CFE: 01.15.15, 26.04.04, 26.11.12
(511) 21
(732) CHAOZHOU LIANFENG PORCELAIN CO., LTD, No. 8, Middle
Part, Xiadong Road, Manchang Industrial Zone, Xiadongbu
Village, Fengxi District, Chaozhou City, Guangdong Province (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511402
(540) KERA TERM
(531) CFE: 07.15.01, 26.04.02, 26.11.01, 29.01.13
(511) 19
(732) LODE, SIA,
Lodes iela 1, Liepa, Liepas pag. LV-4128 Priekuju nov. (LV)
(151) 2019 12 13
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511409
(540) rinoLYSYAL
(531) CFE: 27.05.01

(511) 1, 3, 5
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(732) SILDEHA PHARMA S.r.l., Via Egadi, 7, I-20144 MILANO (IT)
(151) 2019 11 25
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511440
(540) KSU
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7, 9
(732) ZHEJIANG KAISHUO AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO., LTD.,
No. 431, Shidai Road, Tangxia North Industrial Zone, Ruian,
Zhejiang Province (CN)
(151) 2019 12 20
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511442
(540) MDERMA
(511) 10
(732) Dermapen IP Holdings, LLC,
1975 West Bay Dr. Suite 301 Largo, Florida 33770 (US)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511513
(540) NICOLAS
(531) CFE: 27.05.01
(732) Kuzmenko Mykola Mykolaiovych,
prov. Uchbovyi, 34 Kherson 73001 (UA)
(151) 2019 11 28
(441) 2020 02 17

(511) 20, 35

(581) 2020 01 30

(111) 1511531
(540) A·101 HARCA HARCA BITMEZ
(531) CFE: 26.04.04, 29.01.13
(511) 35
(732) YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ,
Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A Kat: 2,
Ümraniye TR-34768 İstanbul (TR)
(151) 2019 10 23
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511548
(540) mymarq
(531) CFE: 26.11.03
(511) 25, 41, 42
(732) HANDPOWER SA, Via A. Baroffio 1, CH-6900 Lugano (CH)
(151) 2019 12 01
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511559
(540) PHIACADEMY
(531) CFE: 17.05.05, 27.05.01
(511) 3, 5, 8, 10, 25, 35, 41, 44
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD,
Bulevar Oslobođenja 137, 11000 Beograd (RS)
(151) 2019 07 08
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511565
(540) BIO WORLD
(531) CFE: 01.05.01, 01.17.01, 27.05.08
(511) 3
(732) ООО «SIVISGRUPP»,
ul. Promyshlennaya, 25/1-2, g. 220075 Minsk (BY)
(151) 2019 12 23
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511604
(540) KAMOTO
(511) 7, 8, 9, 11, 12, 35, 37
(732) Emelian Vitalie,
Str. Grenoble 259, Bl. 3, ap.9 Chisinau MD-2060 (MD)
(151) 2019 10 11
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511682
(540) CUNG ĐÌNH KOOL
(511) 30
(732) ASIA FOOD TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
(AFOTECH., JSC), No. 8, TS15 Road, Tien Son Industrial Zone,
Hoan Son Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province (VN)
(151) 2019 11 14
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511766
(540) CAI SHEN KINGDOM
(531) CFE: 27.05.02, 29.01.14
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str., 4, „Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2019 09 09
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511774
(531) CFE: 28.03.00
(511) 30
(732) SHANDONG RIZHAO XIANGLUBIHAI TEA CO., LTD.,
Tongsan Highway Service Area, Gaoxing Town, Lanshan District,
Rizhao City 250014 Shandong Province (CN)
(151) 2019 11 11
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511777
(540) LAPL
(531) CFE: 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 7, 8
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO „LUJSKII ABRASIVNII
ZAVOD”,
Ul. Krasnoarmeiskaya, 32 RU-188230 Leningradskaya Obl, Luga (RU)
(151) 2019 12 23
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
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(111) 1511915
(531) CFE: 04.05.02, 18.05.03
(511) 9, 28, 41
(732) ALPHA GROUP CO., LTD.,
Alpha Animation Industrial Area, Jinhong Road East & Fengxiang
Road North, Chenghai District, Shantou Guangdong (CN)
(151) 2019 12 26
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1511922
(540) WOMSI
(531) CFE: 28.03.00
(511) 7
(732) Shenzhen Si Ren Technology Co., Ltd.,
Unit K-101, Unit 2, Building 2, Danguiyuan, section 2 of Four
Seasons Flower City, No. 85 South Wuhe Avenue, Bantian Street,
Longgang District Shenzhen (CN)
(151) 2020 01 09
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06

(111) 1512189
(540) CARFIT MOBEE
(732) Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,
Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen (DE)
(151) 2019 09 20
(441) 2020 02 24
(111) 1512194
(540) SHAKTI PUMPING LIFE
(531) CFE: 01.15.15, 27.05.11, 29.01.12
(732) SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED,
plot no 401, 402 & 403 sector iii industrial area,
pithampur Dist-Dhar, (M.P.) pin-454774 (IN) (IN)
(151) 2019 08 26
(441) 2020 02 24
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(511) 9
(581) 2020 02 06
(511) 7

(581) 2020 02 06

(111) 1511947
(531) CFE: 28.03.00
(511) 16
(732) Dechain Intelligent Technology Co., Ltd,
2-2109, No. 57, Gongye South Road, high tech Zone, Jinan City
Shandong Province (CN)
(151) 2019 11 19
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06

(111) 1512208
(531) CFE: 01.01.02, 05.07.02, 26.01.06, 26.11.12,
26.13.25
(511) 37
(732) Jinan Hengjiu Construction Engineering Co., Ltd,
Room 403, 4th Floor, Building A-2, ABC Block, Commercial Project
of Quanyun Village, Longding Avenue, Lixia District, Jinan City
Shandong Province (CN)
(151) 2019 10 31
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06

(111) 1511956
(540) LONGFLEX
(511) 9
(732) ZHEJIANG ZHAOLONG INTERCONNECT TECHNOLOGY CO., LTD.,
Shilin Industrial Zone, Xinshi Town, Deqing County, Huzhou City
313200 Zhejiang (CN)
(151) 2019 12 18
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06

(111) 1512291
(540) Dash
(531) CFE: 01.15.09, 26.01.03, 26.15.25, 27.05.01
(732) DALLI-WERKE GmbH & Co. KG,
Zweifaller Straße 120, 52224 Stolberg (DE)
(151) 2019 12 02
(441) 2020 02 24

(111) 1511968
(540) CANTEK
(511) 5
(732) CANTEK HOLDINGS (2020) LTD,
9 Nahal Ayalon, Suite #10, 9964402 Bet Shemesh (IL)
(151) 2019 12 29
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06

(111) 1512294
(540) Black Ginny
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH,
Bahnhofstraße 25, 99734 Nordhausen (DE)
(151) 2019 12 23
(441) 2020 02 24

(111) 1511975
(531) CFE: 28.03.00
(511) 19
(732) Jinan TaiKe New Building Materials co., Ltd.,
Room 4011, North building C, International business center,
Environmental protection scienceand technology park, High-tech
zone, Jinan City, Shandong (CN)
(151) 2020 01 09
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06

(111) 1512333
(540) WAKE-UP 247
(531) CFE: 27.05.01, 27.07.01
(511) 32
(732) CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MASAN (MASAN
CONSUMER CORPORATION),
12th Floor, Mplaza Saigon Tower, No. 39 Le Duan Street,
Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City (VN)
(151) 2019 11 13
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06

(111) 1511980
(540) LONGTRONIC
(511) 9
(732) ZHEJIANG ZHAOLONG INTERCONNECT TECHNOLOGY CO., LTD.,
Shilin Industrial Zone, Xinshi Town, Deqing County, Huzhou City
313200 Zhejiang (CN)
(151) 2019 12 18
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512013
(540) X TOPCOLOR Xpert ULTRA MAT
(531) CFE: 17.02.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 2
(732) UAB „TOPCOLOR”, Neries krantinė 16 Kaunas (LT)
(151) 2019 11 22
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512018
(531) CFE: 28.03.00
(511) 35
(732) Jinside (Shandong) Culture Media Co., LTD.,
Room 414, Unit 1, Business office building, No. 1, Longaotianjie
plaza, High-tech zone, Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 01 09
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512025
(540) WANXINGDA
(531) CFE: 26.11.03, 26.13.25, 28.03.00
(511) 1
(732) JINAN WANXINGDA CHEMICAL CO., LTD.,
104 National Road on the West Side, No.1 Gongjian Road, Taiping
Town, Jiyang County, Jinan City, 250014 Shandong (CN)
(151) 2019 12 26
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512043
(540) Auctionwini
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 35
(732) Autowini Inc., (Dogok-dong, Handok building)
3F, 2645, Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu 06271 Seul (KR)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512187
(540) RION
(531) CFE: 26.04.02, 27.05.17
(511) 25
(732) RION SPORTS PRODUCTS CO., LTD,
No. 168 Chongrong Street, Detai Road, Quangzhou Economic and
Technological Development Zone, Quanzhou City 362000 Fujian
Province (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06

(511) 3
(581) 2020 02 06
(511) 32, 33
(581) 2020 02 06

(111) 1512341
(540) KingClean
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7, 11
(732) KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD,
No.1 Xiangyang Road, New District, Suzhou 215009 Jiangsu (CN)
(151) 2019 12 20
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512353
(540) ECOFLECT
(511) 16
(732) Winter Markenhandels und Entwicklungs AG,
Am Dürrbach 2 CH-6390 Engelberg (CH)
(151) 2019 10 09
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512356
(540) SPINE
(511) 25, 28
(732) SP Dražice s.r.o., Dražice 63, CZ-294 71 Benátky nad Jizerou (CZ)
(151) 2019 12 06
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512357
(540) SUNSUN
(531) CFE: 27.05.17
(732) Zhejiang Sensen Industrial Co., Ltd.,
No. 61-79, Baima Street, Mawei Town,
Dinghai District, Zhoushan Zhejiang (CN)
(151) 2019 12 31
(441) 2020 02 24

(511) 7

(581) 2020 02 06

(111) 1512363
(540) METSÄ
(511) 1
(732) Metsäliitto Cooperative, Revontulenpuisto 2, FI-02100 Espoo (FI)
(151) 2019 12 18
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512380
(540) NOEMELLE
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512400
(540) MOLDELINA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512482
(531) CFE: 26.13.25
(511) 25
(732) XIONGTAI GARMENTS & WEAVING CO., LTD. JINJIANG, PanJing
Industrial Area, Dongshi Town, Jinjiang City, 362200 Fujian (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
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(111) 1512524
(540) LA DONUTERIA Your Best Donuts in Town
(531) CFE: 02.09.01, 25.12.25,
27.03.02, 27.05.02, 29.01.13
(511) 16, 30, 43
(732) La Donuteria Group, s.r.o.,
Slnečná SK-900 25 Chorvátsky Grob (SK)
(151) 2019 08 27
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512543
(540) FORTEVER
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) ZHEJIANG HEHE EMBROIDERY CO., LTD, No. 586, Sunjia,
Jiyang Street, Zhuji, Shaoxing City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2019 11 25
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512599
(540) FRUD
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.01
(511) 6, 11
(732) Zhejiang Furuipu Building Materials Import and Export Co.,
Ltd., Room 22008, Yuejiang Business Centre, No. 857, Xincheng
Road, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 01 02
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512619
(540) KEZOKİNO
(511) 24, 25, 35
(732) SENKO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 78 Yenibosna Bahçelievler
Istanbul (TR)
(151) 2019 12 05
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512628
(531) CFE: 28.03.00
(511) 19
(732) Taicang Antuo Building Materials Co., Ltd.,
Room 1101, Building 2, Huahai Business Plaza, 36 Taiping North Road,
Taicang Economic Development Zone, 215400 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 10 31
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512658
(540) HALI M&Y LIFE
(511) 27, 35
(732) İNCİ KİLİM HALI VE EV TEKSTİLİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, GÜNEŞLİ MAH., ŞEHİT ERDAL ÜNLÜ SK. NO: 6 ABAĞCILAR/
İSTANBUL (TR)
(151) 2019 12 03
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512708
(540) LOUIS VUITTON PARIS
(531) CFE: 09.01.15, 25.07.02, 29.01.13
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-Neuf F-75001 Paris (FR)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 24

(511) 9, 14, 25
(581) 2020 02 06

(111) 1512732
(540) staya
(531) CFE: 26.04.02, 27.05.01
(511) 18, 25
(732) Limited Liability Company „Go Cream”,
ul. Syromyatnicheskaya Nizhn., d. 10, str. 9, RU-105120 Moscow (RU)
(151) 2019 11 29
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512738
(540) AMALGIPEDIA
(511) 1, 38
(732) Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7 A-6020 Innsbruck (AT)
(151) 2019 11 18
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512746
(540) ôliv
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.02
(511) 3
(732) CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG PROVENCE,
149B Truong Dinh, phuong 9, quan 3 thanh pho Ho Chi Minh (VN)
(151) 2019 10 18
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512760
(540) SYMONDER
(531) CFE: 03.07.06, 26.13.25, 27.03.03, 27.05.09
(511) 25
(732) Beijing Meitai International Trading Co., Ltd.,
601, 6/F, Building 4, No.8, Yingji Street, Daxing District 100000
Beijing (CN)
(151) 2019 12 20
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512776
(540) BREEZE
(511) 25
(732) ÖZ-RİGA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Sanayi Mah. Kayın Sk. No:5, Güngören İSTANBUL (TR)
(151) 2019 11 20
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512785
(540) BREEZE BOYS
(511) 25
(732) ÖZ-RİGA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Sanayi Mah. Kayın Sk. No:5, Güngören İSTANBUL (TR)
(151) 2019 11 20
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
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(111) 1512834
(540) Fa PU RE Paradise
(531) CFE: 05.03.13, 27.05.09
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2020 01 07
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512871
(540) GAZER
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.09
(511) 9
(732) Gazer Limited, Las Suite, 5 Percy Street London W1T 1DG (GB)
(151) 2019 07 05
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512882
(540) DURABO
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 7
(732) S W C-Wälzlagerfabrikation Schweinfurt GmbH,
Am Lagerhaus 2, 97464 Niederwerrn (DE)
(151) 2019 09 07
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512933
(540) BIA SAIGON EXPORT EST. 1875 ORIGINAL
PREMIUM QUALITY BEER FROM VIETNAM
(531) CFE: 04.03.03, 05.07.02, 25.01.15, 27.05.02, 29.01.13
(511) 32
(732) SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE CORPORATION,
187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City (VN)
(151) 2019 08 29
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512960
(540) FRIZZ KILLER
(511) 3
(732) L’OREAL, 14 rue Royale F-75008 Paris (FR)
(151) 2019 11 22
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1512969
(531) CFE: 28.03.00
(511) 25
(732) FUJIAN YONGTAI SANLIAN GARMENT CO., LTD,
(Dongyang Township Factory Building) MayangIndustrial Zone,
Chengfeng Town, Yongtai County, Fuzhou City, 350700 Fujian
Province (CN)
(151) 2020 01 10
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1513041
(540) MIDORI KUMA
(511) 9, 42, 45
(732) AO Kaspersky Lab,
Leningradskoe shosse, 39A/2, RU-125212 Moscow (RU)
(151) 2019 09 18
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1513046
(540) TG Titanium Valley
(531) CFE: 26.11.25, 27.05.22, 28.03.00, 29.01.12
(511) 6, 40
(732) Baoji High-tech Industrial Development Corporation,
No. 69 Gaoxin Avenue, Baoji City 721000 Shaanxi Province (CN)
(151) 2019 08 26
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1513048
(540) SUNSU by ISANA
(531) CFE: 26.04.08, 27.05.10, 28.03.00
(511) 3, 5, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 09 09
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1513049
(540) 3K NEVA PALETTE SAINT PETERSBURG
(531) CFE: 20.01.01, 27.05.09, 27.07.11, 29.01.13
(511) 2, 16
(732) Joint-Stock Company „Artistic paints plant „Nevskaya
palitra”, Serdobolskaya ulitsa, 68, liter Fpomeshenie 17, RU-197342
Saint-Petersburg (RU)
(151) 2019 08 29
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1513084
(540) ROMANA
(531) CFE: 04.05.03, 21.03.25, 27.05.01
(511) 20, 28, 37, 40, 41
(732) Recreation and Sports Equipment Plant CJSC,
Montazhniy proezd, 6 RU-428037 Cheboksary, Chuvashia (RU)
(151) 2019 10 14
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1513095
(540) MDerma BY Dermapen
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.13
(511) 10
(732) Dermapen IP Holdings, LLC,
1975 West Bay Dr. Suite 301 Largo, Florida 33770 (US)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1513125
(540) Aiqidi
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.01, 28.03.00
(511) 7
(732) Zhejiang Anqidi Power Machinery Co., Ltd.,
Yang Zhang Village, North Load, Luqiao district, Taizhou City
318050 Zhejiang Province (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
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(111) 1513276
(540) Douceur du Verger
(531) CFE: 05.07.13, 27.05.24, 29.01.12
(511) 29, 31
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC,
26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1513287
(540) HANYUANHUAJIAO
(531) CFE: 05.01.16, 28.03.00
(511) 30
(732) Hanyuan County Sichuan Pepper Association, No. 122 Culture
Street, Fulin Town, Hanyuan County, Sichuan Province (CN)
(151) 2019 12 26
(441) 2020 02 24
(581) 2020 02 06
(111) 1513331
(540) İZFAŞ MARBLE WARSAW
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.01
(511) 16, 35, 41
(732) İZFAŞ İZMİR FUARCILIK HİZMT KÜLTÜR VE SANAT İŞLR. TİC. A.Ş.,
Zafer Mah. 840 Sk. Fuar Alani No:2 Gaziemir İzmir (TR)
(151) 2019 11 28
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513348
(540) LV
(531) CFE: 27.05.01
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-Neuf F-75001 Paris (FR)
(151) 2019 12 04
(441) 2020 03 02

(511) 9, 14, 18, 25

(581) 2020 02 13

(111) 1513362
(540) GLYPVIDUAL
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2019 12 20
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513374
(540) LV
(531) CFE: 02.09.01, 27.05.02
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-Neuf F-75001 Paris (FR)
(151) 2019 12 04
(441) 2020 03 02

(511) 9, 14, 18, 25

(581) 2020 02 13

(111) 1513377
(540) GLYPVIMIN
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2019 12 20
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513419
(540) FUSICUTANBETA
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2019 10 23
(441) 2020 03 02

(511) 5

(581) 2020 02 13

(111) 1513502
(540) POM’RUSTIC
(511) 29
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 11 25
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513512
(540) Bet Planet
(531) CFE: 26.04.05, 26.11.01, 29.01.13
(511) 41
(732) Individual entrepreneur DAVYDOV DMITRIY VIKTOROVICH,
Orbita-2 microdistrict, 5, Bostandyk district 050043 Almaty city (KZ)
(151) 2019 10 02
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513523
(540) Devatis
(531) CFE: 26.04.18
(511) 5
(732) DEVA HOLDING ANONIM ŞIRKETI, HALKALI MERKEZ MAH.,
BASIN EKSPRES CADDESI., TR-34303 Istanbuł (TR)
(151) 2019 11 20
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513565
(540) EDMONSON
(511) 32, 33
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 11 25
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513572
(540) HERMES BRIDLEBACK
(511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 12 04
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13

Nr 9/2021

(111) 1513606
(540) EMILE HERMES
(511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 11 27
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513652
(540) WHOLE & PURE
(531) CFE: 24.03.07, 24.17.25, 26.13.25, 27.05.01
(511) 16, 30, 35
(732) Markus Frenkel, Max-Eyth-Straße 28, 14195 Berlin (DE)
(151) 2019 08 28
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513661
(540) YES
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42
(732) Yes International AG, Hafenstrasse 2, CH-8853 Lachen (CH)
(151) 2019 11 01
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513763
(540) FGM
(511) 17, 35
(732) GROIAN Savelie,
Str. Dragomirna nr. 9 MD-2019 Codru, Chişinău (MD)
(151) 2019 12 26
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513765
(540) EPHJ THE WORLD OF HIGH PRECISION
(531) CFE: 26.11.06, 27.05.09
(511) 35, 41
(732) SOHO HOLDING SA, c/o
Revidor-Société Fiduciaire SA, Rue Agasse 54, CH-1208 Genève (CH)
(151) 2019 11 15
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513769
(540) CYX CHAOYIXING
(531) CFE: 24.15.07, 28.03.00
(511) 43
(732) JINAN CHAOYIXING FOOD AND BEVERAGE CO., LTD.,
No. 11286 Er Huan Xi Road, Qianwei Village, Shizhong District,
Jinan City, 250000 Shandong Province (CN)
(151) 2019 11 27
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513771
(540) BetPlanet
(511) 41
(732) Individual entrepreneur DAVYDOV DMITRIY VIKTOROVICH,
Orbita-2 microdistrict, 5, Bostandyk district 050043 Almaty city (KZ)
(151) 2019 10 02
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513836
(540) CARTIBIO
(732) Madame Cécile Destaing,
45 bd Marcel Pagnol F-06130 Grasse (FR)
(151) 2019 12 18
(441) 2020 03 02

(511) 5
(581) 2020 02 13

(111) 1513864
(540) VOLANDRIE
(511) 29
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC,
26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 12 24
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1513892
(540) GLIZEN
(511) 5
(732) Zentiva, k.s.,
U kabelovny 130/22CZ-102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2020 01 07
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514046
(540) Doxa
(531) CFE: 05.05.20, 26.01.03, 26.11.01,
27.05.07, 28.05.00, 28.19.00, 29.01.13
(511) 3
(732) ERGÜN KİMYA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, 5. Organize Sanayi Bölgesi 83513 Nolu Cadde No:13
Şehitkamil Gaziantep (TR)
(151) 2019 11 21
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514047
(540) em evromoda
(531) CFE: 02.09.01, 26.01.03, 27.03.02, 27.05.09, 29.01.13 (511) 25, 35
(732) RİPKA EVROMODA AYAKKABICILIK SANAYİ İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.,
Mesih Paşa Mah. Aksaray Cad.Okyanus Çarşısı No:35/34
Fatihİstanbul (TR)
(151) 2019 12 11
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514084
(540) CARTIPLUS
(511) 5
(732) CECILE DESTAING, 45 Bd Marcel Pagnol F-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 12 18
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514108
(540) RHINXYL
(531) CFE: 27.05.01
(511) 5
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr. 124 jud. Cluj, Cluj-Napoca (RO)
(151) 2019 12 24
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
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(111) 1514128
(540) NAZTAZIA
(511) 41
(732) D. Wolfe Consulting, Inc.,
2800 Stafford Ave #3023 Scranton PA 18505 (US)
(151) 2019 12 20
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514168
(540) EPHJ LE MONDE DE LA HAUTE PRÉCISION
(531) CFE: 26.11.02, 27.05.10
(511) 35, 41
(732) SOHO HOLDING SA,
Rue Agasse 54, c/o Revidor-Société Fiduciaire SA, CH-1208 Genève (CH)
(151) 2019 11 15
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514186
(540) YIMHS
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 3
(732) Lin Liangman, No. 8, No. 7 Lane, Sightseeing Huangjian,
Jiangcheng District, Yangjiang City, Guangdong (CN)
(151) 2020 01 13
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514202
(540) roketsan
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 12, 13, 37, 40
(732) ROKETSAN ROKET SANAYII TICARET A.S.,
Kemalpasa Mahallesi Sehit Yuzbasi Adem Kutlu Sokak No:21
Elmadag Ankara (TR)
(151) 2018 12 28
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514207
(540) PRFCT
(531) CFE: 02.09.14, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 30, 31, 35
(732) AZİZLER ULUSLARARASI DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ,
Maslak Mahallesi, AOS 53.Sokak, No:7/1, İç Kapı No: 2 Sarıyer
İstanbul (TR)
(151) 2019 08 09
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514295
(540) ZOJAR
(531) CFE: 27.05.17
(511) 6, 7
(732) Zhongjie Jieding Industrial CO., LTD.,
No.369, Wuzhou Rd., Yuhang Economic Development Zone,
Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang (CN)
(151) 2019 11 27
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
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(111) 1514435
(540) ener BiO
(531) CFE: 04.02.01, 05.03.13,
26.01.03, 27.05.07
(511) 5, 29, 30, 31, 32, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 09 03
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514436
(540) OH WoW
(531) CFE: 26.01.03
(511) 3, 21, 35
(732) Ma Huanhuan, No. 808, Tower A, Taipingyang Dasha,
No. 176, Heishui Road, Kuancheng District, Changchun City, Jilin
Province (CN)
(151) 2019 09 02
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514489
(540) XINLONGHAO
(531) CFE: 26.11.01, 28.03.00
(511) 7
(732) JINAN LONGHAO HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD.,
West of Longhaibei Road, North of Qiangjin Street, Jibei
Development Zone, Jiyang County, 250014 Shandong Province (CN)
(151) 2019 12 20
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514494
(540) d
(531) CFE: 16.03.15, 27.03.15, 27.05.21
(732) Zahorii Hlib Volodymyrovych,
10, Prorizna street, apt. 19 Kyiv, 01001 (UA)
(151) 2019 08 28
(441) 2020 03 02

(511) 5
(581) 2020 02 13

(111) 1514541
(540) FISH WITH YOU
(531) CFE: 26.04.18, 28.03.00
(511) 35, 43
(732) Beijing Dongdao Alliance Brand Management Co., Ltd.,
Room 201, Building 5, No. 2, Jingyuan North Street, Beijing
Economic and Technological Development Zone, Beijing (CN)
(151) 2020 01 08
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514551
(540) STAHL
(531) CFE: 26.04, 27.05.24
(732) R. Stahl Aktiengesellschaft,
Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (DE)
(151) 2019 11 27
(441) 2020 03 02

(511) 9, 11, 42
(581) 2020 02 13
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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 27 kwietnia 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 i z 2020 r. poz. 288), skreślono
z listy rzeczników patentowych w poz. nr:
2777

Kozakiewicz Benedykt Alojzy

Jamielnik

2942

Bogdan Sławomir

Brześć

2929

Lipka Stanisław

Rytele-Olechny

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w
związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 i z 2020 r. poz. 288),
skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:
58

Domańska-Baer Alina Maria

Berlin

