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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 238 631 do nr 238 690)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 238675
(41) 2020 04 06
(51) A01B 23/02 (2006.01)
A01B 9/00 (2006.01)
(21) 427333 (22)
2018 10 04
(72) DZIEKAN KRZYSZTOF, Zielonki (PL)

(73) DZIEKAN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWOPRODUKCYJNO-HANDLOWE DZIEKAN, Zielonki (PL)
(54) Ząb narzędzia rolniczego zwłaszcza kultywatora
(B1) (11) 238685
(41) 2020 05 04
(51) A01N 33/12 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
D21H 21/36 (2006.01)
D21H 25/18 (2006.01)
(21) 427604 (22)
2018 10 30
(72) BANGROWSKA AGNIESZKA, Ruda Śląska (PL);
GEPPERT-RYBCZYŃSKA MONIKA, Siemianowice Śląskie (PL);
MUSIOŁ ROBERT, Będzin (PL); FEDER-KUBIS JOANNA, Wrocław (PL)
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(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Preparat przeciwgrzybiczy oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 238660
(41) 2019 05 06
(51) A01N 37/28 (2006.01)
C12N 9/99 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 427085 (22)
2018 09 17
(72) MANIAK HALINA, Wrocław (PL); WITKOWSKA DOROTA,
Złaków Kościelny (PL); GIURG MIROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie hydrazydu kwasu 4-hydroksybenzoesowego oraz
zastosowanie hydrazydo-hydrazonów pochodnych kwasu 4-hydroksybenzoesowego i aldehydów zawierających fragment aromatyczny

(B1) (11) 238651
(41) 2019 11 18
(51) A61K 31/20 (2006.01)
A61K 31/295 (2006.01)
A61K 31/337 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 425546 (22)
2018 05 15
(72) PAMUŁA ELŻBIETA, Kraków (PL); CHRZANOWSKI WOJCIECH,
Five Dock (AU); RECZYŃSKA KATARZYNA, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Wziewny preparat farmakologiczny do leczenia zlokalizowanych guzów nowotworowych oraz sposób wytwarzania wziewnego
preparatu farmakologicznego do leczenia zlokalizowanych guzów
nowotworowych

(B1) (11) 238671
(41) 2020 08 10
(51) A01N 43/90 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 428787 (22)
2019 02 01
(72) CZERWIŃSKA KLAUDIA, Bydgoszcz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(54) Kompozycja chwastobójcza i sposób zwalczania chwastów

(B1) (11) 238666
(41) 2019 11 04
(51) A61L 15/46 (2006.01)
A61L 15/18 (2006.01)
A61L 15/20 (2006.01)
A61F 13/47 (2006.01)
A61F 13/84 (2006.01)
(21) 425438 (22)
2018 04 30
(72) SUJKA WITOLD, Tuszyn (PL); WŁODARCZYK BŁAŻEJ, Łódź (PL)
(73) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH-SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54)	Artykuł chłonny i sposób wytwarzania artykułu chłonnego

(B1) (11) 238670
(41) 2020 01 13
(51) A23D 9/02 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 69/587 (2006.01)
C11C 3/10 (2006.01)
(21) 426227 (22)
2018 07 06
(72) DUŻY SEBASTIAN, Lędziny (PL); KWAŚNIAK WOJCIECH,
Ligota (PL)
(73) SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(54) Sposób otrzymywania oczyszczonej kompozycji estrów kwasów tłuszczowych i kompozycja estrów kwasów tłuszczowych

(B1) (11) 238640
(41) 2018 07 30
(51) B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/24 (2006.01)
B01J 20/32 (2006.01)
(21) 420265 (22)
2017 01 20
(72) ZALEWSKI MACIEJ, Klęk (PL); JAROSIEWICZ PAWEŁ,
Huta Mazowszańska (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Kruszywo ceramiczne opłaszczone wielowarstwowym biopolimerem

(B1) (11) 238664
(41) 2019 07 15
(51) A23L 33/16 (2016.01)
A23L 33/15 (2016.01)
(21) 424150 (22)
2018 01 02
(72) PALUCH-SKOWROŃSKA MARZENA, Gdańsk (PL); WYSOCKA
MAŁGORZATA, Gdańsk (PL); KALENIK JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) UTMOST TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Preparat krzemowy
(B1) (11) 238673
(41) 2020 12 14
(51) A44C 9/02 (2006.01)
(21) 430201 (22)
2019 06 11
(72)	ŁANKIEWICZ ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) WAMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz (PL)
(54) Obrączka
(B1) (11) 238667
(41) 2020 02 10
(51) A61F 9/00 (2006.01)
A61J 1/22 (2006.01)
A61M 35/00 (2006.01)
B65D 47/18 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
(21) 426592 (22)
2018 08 07
(72) TUTEK MICHAŁ, Bolesławiec (PL)
(73)	GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC SPÓŁKA AKCYJNA,
Bolesławiec (PL)
(54) Dozownik do dozowania cieczy

(B1) (11) 238641
(41) 2018 09 24
(51) B01J 29/40 (2006.01)
C01B 39/40 (2006.01)
(21) 420799 (22)
2017 03 10
(72) MICHORCZYK PIOTR, Kraków (PL); WĘGRZYNOWICZ ADAM,
Słomniki (PL); HĘDRZAK ELŻBIETA, Brzozów (PL); RACHWALIK
RAFAŁ, PISARY (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób preparatyki zeolitowego katalizatora monolitycznego
(B1) (11) 238677
(41) 2021 03 08
(51) B05D 3/10 (2006.01)
(21) 430976 (22)
2019 08 28
(72) CZECHOWICZ JAN, Słupsk (PL)
(73) PLASMET CZECHOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Widzino (PL)
(54) Sposób przygotowania powierzchni na podłożach metalicznych
do nałożenia powłoki lakierniczej metodą kataforezy
(B1) (11) 238633
(41) 2020 07 27
(51) B30B 11/24 (2006.01)
B30B 9/12 (2006.01)
B30B 15/30 (2006.01)
(21) 428654 (22)
2019 01 23
(72) MAKOWSKA MAŁGORZATA, Swarzędz (PL);
KUJAWIAK SEBASTIAN, Przytocznica (PL); PAWLAK MACIEJ,
Poznań (PL); SOWIŃSKA ALEKSANDRA, Granowiec (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Podajnik biokomponentów sypkich, zwłaszcza do brykieciarek
ślimakowych oraz peleciarek oraz sposób produkcji brykietu z biokomponentem sypkim
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(B1) (11) 238662
(41) 2020 11 02
(51) B60P 3/10 (2006.01)
E01D 15/14 (2006.01)
(21) 429781 (22)
2019 04 29
(72) KRASOŃ WIESŁAW, Blizne Jasińskiego (PL); KĘDZIERSKI PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL)
(54) Zestaw drogowy zwłaszcza do transportu kaset mostu pływającego
(B1) (11) 238632
(41) 2016 09 12
(51) B61B 12/02 (2006.01)
A63G 21/20 (2006.01)
(21) 411516 (22)
2015 03 09
(72)	ŁUKA MARIUSZ, Stara Wieś (PL); RYNEK SŁAWOMIR,
Legionowo (PL)
(73)	ŁUKA MARIUSZ, Stara Wieś (PL)
(54) Kolejka linowa tyrolska
(B1) (11) 238663
(41) 2017 03 13
(51) B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
(21) 413721 (22)
2015 08 28
(72) CZUPRYNA SŁAWOMIR, Częstochowa (PL);
CZUPRYNA JAROSŁAW, Częstochowa (PL)
(73) CZUPRYNA SŁAWOMIR CENTER TUNING, Częstochowa (PL)
(54)	Gondola z systemem wentylacji
(B1) (11) 238644
(41) 2019 03 11
(51) B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 422655 (22)
2017 08 28
(72)	HĘCLIK KINGA IZABELA, Malawa (PL); KISAŁA JOANNA
BARBARA, Łańcut (PL); POGOCKI DARIUSZ MIROSŁAW,
Cieszyna (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób syntezy nanocząstek metali
(B1) (11) 238649
(41) 2019 05 06
(51) C01B 17/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
C08J 11/00 (2006.01)
C10B 49/00 (2006.01)
(21) 423325 (22)
2017 10 31
(72) BYTNAR KRZYSZTOF, Kraków (PL); JODŁOWSKI GRZEGORZ,
Kraków (PL); KRZAK MATEUSZ, Chełmiec (PL); MILEWSKA-DUDA
JANINA, Kraków (PL); ŻMUDA WIESŁAW, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób przetwarzania karbonizatów otrzymanych w wyniku
pirolizy odpadów gumowych
(B1) (11) 238648
(41) 2019 05 06
(51) C01D 1/42 (2006.01)
C01D 1/04 (2006.01)
(21) 423288 (22)
2017 10 27
(72) MILEWSKI ANDRZEJ, Gliwice (PL); ZDYBAŁ DOMINIK,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania alkalicznych bezwodnych układów reakcyjnych
(B1) (11) 238636
(41) 2017 12 04
(51) C01G 23/047 (2006.01)
C23C 18/14 (2006.01)
(21) 417847 (22)
2016 07 06

(72) BELKA RADOSŁAW, Stary Kazanów (PL);
KĘCZKOWSKA JUSTYNA, Jędrzejów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Sposób otrzymywania powłok dwutlenku tytanu
(B1) (11) 238646
(41) 2019 04 23
(51) C02F 1/52 (2006.01)
B01D 21/01 (2006.01)
(21) 423117 (22)
2017 10 09
(72) PODSIADŁOWSKI STANISŁAW, Poznań (PL); PIECHNIK LESZEK,
Poznań (PL); OSUCH EWA, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54)	Aplikator koagulantu
(B1) (11) 238668
(41) 2017 07 17
(51) C04B 28/02 (2006.01)
C04B 18/06 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C04B 18/16 (2006.01)
F24S 25/30 (2018.01)
(21) 415738 (22)
2016 01 08
(72)	GAJDA PAWEŁ, Radom (PL)
(73) JADAR RA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(54) Sposób wytwarzania podstawy pod montaż panelu fotowoltaicznego i podstawa pod montaż panelu fotowoltaicznego
(B1) (11) 238665
(41) 2019 09 23
(51) C05D 11/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
(21) 424911 (22)
2018 03 16
(72) ZELCER MATEUSZ, Łódź (PL)
(73)	LIEDMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeczów (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu rolniczego
(B1) (11) 238681
(41) 2021 01 25
(51) C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
(21) 430590 (22)
2019 07 13
(72) KURPANIK ANETA, Rybnik (PL); KROMPIEC STANISŁAW,
Gliwice (PL); ŁUCKA JUSTYNA, Goczałkowice-Zdrój (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania nafto[1,2,3,4-ghi]perylenu
(B1) (11) 238682
(41) 2021 01 25
(51) C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
(21) 430591 (22)
2019 07 13
(72) KURPANIK ANETA, Rybnik (PL); KROMPIEC STANISŁAW,
Gliwice (PL); MARCOL-SZUMILAS BEATA, Mysłowice (PL);
ŁUCKA JUSTYNA, Goczałkowice-Zdrój (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania nafto-lub antraceno-lub fenantro[1,2,3,4-ghi]perylenów
(B1) (11) 238683
(41) 2021 01 25
(51) C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
(21) 430592 (22)
2019 07 13
(72) KURPANIK ANETA, Rybnik (PL); KROMPIEC STANISŁAW,
Gliwice (PL); MARCOL-SZUMILAS BEATA, Mysłowice (PL);
GRABOWSKA AGATA, Lisów (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania nafto-lub antraceno-lub fenantro[1,2,3,4-ghi]perylenu
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(B1) (11) 238684
(41) 2021 01 25
(51) C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
(21) 430593 (22)
2019 07 13
(72) KURPANIK ANETA, Rybnik (PL); KROMPIEC STANISŁAW,
Gliwice (PL); MARCOL-SZUMILAS BEATA, Mysłowice (PL);
ŁUCKA JUSTYNA, Goczałkowice-Zdrój (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania nafto-lub antraceno-lub fenantro[1,2,3,4-ghi]perylenu
(B1) (11) 238689
(41) 2020 11 02
(51) C07C 69/16 (2006.01)
C07C 67/297 (2006.01)
(21) 429742 (22)
2019 04 25
(72)	NEUGEBAUER DOROTA, Zabrze (PL); ODROBIŃSKA JUSTYNA,
Wola (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54)	Nowa pochodna 4-n-butylrezorcynolu, sposób jej otrzymywania i zastosowanie
(B1) (11) 238678
(41) 2021 01 25
(51) C07C 69/76 (2006.01)
C07C 69/00 (2006.01)
C09B 3/18 (2006.01)
(21) 430583 (22)
2019 07 13
(72) KURPANIK ANETA, Rybnik (PL); KROMPIEC STANISŁAW,
Gliwice (PL); GOŁEK BOGUMIŁA, Pszczyna (PL);
MARCOL-SZUMILAS BEATA, Mysłowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania nafto[1,2,3,4-ghi]peryleno-4,5,10,11-tetrakarboksylanu tetrabenzylowego
(B1) (11) 238679
(41) 2021 01 25
(51) C07C 69/76 (2006.01)
C07C 69/00 (2006.01)
C09B 3/18 (2006.01)
(21) 430585 (22)
2019 07 13
(72) KURPANIK ANETA, Rybnik (PL); MARCOL-SZUMILAS BEATA,
Mysłowice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL);
GOŁEK BOGUMIŁA, Pszczyna (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania antraceno[1,2,3,4-ghi]peryleno-7,8,13,14-tetrakarboksylanu tetrabenzylowego
(B1) (11) 238680
(41) 2021 01 25
(51) C07C 69/76 (2006.01)
C07C 67/00 (2006.01)
C09B 3/18 (2006.01)
(21) 430587 (22)
2019 07 13
(72) KURPANIK ANETA, Rybnik (PL); MARCOL-SZUMILAS BEATA,
Mysłowice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL);
GOŁEK BOGUMIŁA, Pszczyna (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania fenantro[1,2,3,4-ghi]peryleno-6,7,12,13-tetrakarboksylanu tetrabenzylowego
(B1) (11) 238657
(41) 2020 02 10
(51) C07D 211/46 (2006.01)
C07C 59/70 (2006.01)
A01N 33/04 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 426572 (22)
2018 08 06
(72) MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL);
PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ,
Szczecinek (PL); PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KARCZMARCZYK
ANNA, Nowe Skalmierzyce (PL)

(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54)	Nowe ciecze jonowe z kationem 1-alkilo-1-metylo-4-hydroksypiperydyniowym i anionem pochodzącym od kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego, sposób ich otrzymania oraz zastosowanie
jako herbicydy
(B1) (11) 238647
(41) 2018 12 03
(51) C07D 317/20 (2006.01)
C07D 317/12 (2006.01)
C07D 319/06 (2006.01)
C10L 1/185 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
C10M 129/06 (2006.01)
(21) 423287 (22)
2017 10 27
(72) KAPKOWSKI MACIEJ, Przyrów (PL); AMBROŻKIEWICZ
WERONIKA, Katowice (PL); POPIEL JUDYTA, Zawiercie (PL);
POLAŃSKI JAROSŁAW, Katowice (PL); DZIDA MARZENA,
Czechowice-Dziedzice (PL); ZORĘBSKI EDWARD,
Siemianowice Śląskie (PL); MUSIAŁ MAŁGORZATA, Dąbrowa
Górnicza (PL); SIUDYGA TOMASZ, Bytom (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania cyklicznych acetali lub ich mieszanin
oraz ich zastosowanie jako dodatków do paliw
(B1) (11) 238638
(41) 2017 12 04
(51) C07F 7/30 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
(21) 421838 (22)
2017 06 08
(72) KAŹMIERCZAK JOANNA, Stęszew (PL);
HRECZYCHO GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań (PL)
(54)	Nowe germano-funkcjonalizowane mono-podstawione (germoksy-podstawione) silseskwioksany oraz metoda otrzymywania
germano-funkcjonalizowanych mono-podstawionych (germoksy-podstawionych) silseskwioksanów
(B1) (11) 238674
(41) 2015 08 03
(51) C07F 9/30 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
(21) 406986 (22)
2014 01 29
(72) DRABOWICZ JÓZEF, Łódź (PL); POKORA-SOBCZAK PATRYCJA,
Łódź (PL); KRASOWSKA DOROTA, Łódź (PL); ZAJĄC ADRIAN, Łódź (PL);
WACH-PANFIŁOW PAULINA, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania cieczy jonowych pochodnych fosforoorganicznych tiokwasów
(B1) (11) 238686
(41) 2020 06 15
(51) C07F 17/02 (2006.01)
(21) 428115 (22)
2018 12 10
(72) KASPRZAK ARTUR, Warszawa (PL); FATEYEVA KRISTINA,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania pirenowych pochodnych karboaldehydu
ferrocenu
(B1) (11) 238658
(41) 2020 02 24
(51) C07K 14/62 (2006.01)
A61K 38/28 (2006.01)
A61K 47/52 (2017.01)
C07F 5/02 (2006.01)
(21) 426638 (22)
2018 08 10
(72) BORATYŃSKI JANUSZ, Wrocław (PL); FINK KRZYSZTOF, Kalisz (PL);
GOSZCZYŃSKI TOMASZ, Wrocław (PL); KOWALSKI KONRAD,
Aleksandrówka (PL); LEŚNIKOWSKI ZBIGNIEW, Łódź (PL)

8

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 25/2021

(73) INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Łódź (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Koniugat składający się z insuliny ludzkiej lub jej znanego analogu oraz przyłączonego do niej kowalencyjnie metalokarboranu

(72) DRABIK JOLANTA, Radom (PL); KOZDRACH RAFAŁ, Radom (PL);
WOLSZCZAK MAREK, Radom (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI, Radom (PL)
(54) Wysokospecjalistyczny środek smarowy przeznaczony do stosowania w maszynach i urządzeniach przemysłu rolno-spożywczego

(B1) (11) 238655
(41) 2019 12 02
(51) C08G 18/06 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
D06M 19/00 (2006.01)
(21) 425744 (22)
2018 05 28
(72) CZŁONKA SYLWIA, Bełchatów (PL); SIENKIEWICZ NATALIA,
Łódź (PL); STRZELEC KRZYSZTOF, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja do wytwarzania sztywnej pianki poliuretanowej
o polepszonych właściwościach mechanicznych

(B1) (11) 238656
(41) 2019 12 16
(51) C12P 19/04 (2006.01)
C12P 21/06 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
(21) 425867 (22)
2018 06 11
(72) KOPEĆ WIESŁAW, Wrocław (PL); PUDŁO ANNA, Gubin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób ekstrakcji bioaktywnych składników tkanki chrzęstnej,
zwłaszcza drobiowej

(B1) (11) 238654
(41) 2019 08 26
(51) C08G 18/42 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08J 11/24 (2006.01)
(21) 424630 (22)
2018 02 20
(72) PACIOREK-SADOWSKA JOANNA, Bydgoszcz (PL);
BOROWICZ MARCIN, Szczepanowo (PL); CZUPRYŃSKI BOGUSŁAW,
Trzemiętowo (PL); LISZKOWSKA JOANNA, Bydgoszcz (PL);
TOMASZEWSKA EWA, Mrocza (PL)
(73) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych
(B1) (11) 238645
(41) 2019 03 11
(51) C09D 175/04 (2006.01)
C09D 177/00 (2006.01)
C23C 18/38 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 77/00 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
B32B 3/10 (2006.01)
(21) 422792 (22)
2017 09 08
(72) RYTLEWSKI PIOTR, Bydgoszcz (PL); JAGODZIŃSKI
BARTŁOMIEJ, Bydgoszcz (PL); MORACZEWSKI KRZYSZTOF,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, Bydgoszcz (PL)
(54) Powłoka polimerowa do aktywowania laserowego i metalizowania bezprądowego
(B1) (11) 238637
(41) 2018 03 12
(51) C10G 45/10 (2006.01)
B01J 29/00 (2006.01)
B01J 23/42 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 23/46 (2006.01)
B01J 23/40 (2006.01)
(21) 418586 (22)
2016 09 07
(72) FELICZAK-GUZIK AGNIESZKA, Łagiewniki Kościelne (PL);
DĘBEK PAULINA, Trzcianka (PL); NOWAK IZABELA, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Sposób hydrodeoksygenacji anizolu na mezoporowatych krzemionkowych katalizatorach zawierających Ru, Pd, Pt, Ir
(B1) (11) 238661
(41) 2020 04 06
(51) C10M 105/32 (2006.01)
C10M 111/02 (2006.01)
(21) 427324 (22)
2018 10 02

(B1) (11) 238690
(41) 2021 02 22
(51) D01D 5/00 (2006.01)
D01F 9/08 (2006.01)
D04H 1/728 (2012.01)
C01G 19/02 (2006.01)
C01G 29/00 (2006.01)
(21) 430894 (22)
2019 08 19
(72) MATYSIAK WIKTOR, Gliwice (PL); TAŃSKI TOMASZ, Gliwice (PL);
SMOK WERONIKA, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Jednowymiarowy nanomateriał hybrydowy oraz sposób jego
wytwarzania
(B1) (11) 238635
(41) 2020 10 05
(51) F02G 1/053 (2006.01)
F02G 1/055 (2006.01)
F25B 9/14 (2006.01)
F28D 21/00 (2006.01)
F28F 1/40 (2006.01)
F01K 25/00 (2006.01)
F28F 1/16 (2006.01)
F28F 5/00 (2006.01)
F28F 21/08 (2006.01)
(21) 430222 (22)
2019 06 12
(72) SZCZYGIEŁ IRENEUSZ, Gliwice (PL); BULIŃSKI ZBIGNIEW,
Knurów (PL); RUTCZYK BARTŁOMIEJ, Gostyń (PL); KABAJ ADAM,
Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Cylinder zwłaszcza do silnika Stirlinga
(B1) (11) 238669
(41) 2019 07 01
(51) F16B 12/24 (2006.01)
F16B 12/26 (2006.01)
(21) 424038 (22)
2017 12 22
(72) KUKIEŁKA LEON, Koszalin (PL); KUKIEŁKA KRZYSZTOF,
Kołobrzeg (PL); SKOWROŃSKI MARIUSZ, Kępno (PL)
(73) SKOWROŃSKA SYNTIA BELINI, Tabor Wielki (PL)
(54) Konektor meblowy ukryty
(B1) (11) 238672
(41) 2020 11 16
(51) F16C 17/03 (2006.01)
F16C 33/08 (2006.01)
F16C 33/10 (2006.01)
F16C 27/02 (2006.01)
(21) 429927 (22)
2019 05 15
(72) KRAWCZYK ZBIGNIEW, Orzesze (PL); PAKUŁA GRZEGORZ,
Katowice (PL); MATYJA DAWID, Siewierz (PL); SAKOWICZ TOMASZ,
Gliwice (PL); MILEWSKI KRZYSZTOF, Jastrzębie Zdrój (PL)
(73)	GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Zespół łożyska ślizgowego
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(B1) (11) 238659
(41) 2020 02 24
(51) F25B 21/02 (2006.01)
F28F 13/00 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
(21) 426737 (22)
2018 08 22
(72) FILIN SERGIY, Szczecin (PL); ANATYCHUK LUKYAN,
Czerniowice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Termoelektryczne schładzacze napojów
(B1) (11) 238650
(41) 2019 06 03
(51) G01H 1/04 (2006.01)
(21) 423514 (22)
2017 11 20
(72) JABŁOŃSKI ADAM, Bosutów (PL); STASZEWSKI WOJCIECH,
Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie pomiarowo-transmisyjne do akwizycji
danych pomiarowych układów mechatronicznych
(B1) (11) 238653
(41) 2019 06 17
(51) G01M 17/007 (2006.01)
(21) 423687 (22)
2017 12 03
(72) WIŚNIOWSKI PIOTR, Warszawa (PL); NIEWCZAS ANDRZEJ,
Warszawa (PL); SZCZEPAŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL);
ŚLĘZAK MARCIN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania hamownianych testów jezdnych
(B1) (11) 238639
(41) 2018 04 09
(51) G01N 19/00 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 33/26 (2006.01)
(21) 418825 (22)
2016 09 26
(72) MAGDA JANUSZ, Poznań (PL); MRÓZ ADRIAN, Plewiska (PL);
WIŚNIEWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT OBRÓBKI
PLASTYCZNEJ, Poznań (PL)
(54) Tester tribologiczny
(B1) (11) 238642
(41) 2017 10 23
(51) G01N 21/01 (2006.01)
G01N 15/06 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
(21) 421333 (22)
2017 04 19
(72) SZADE ADAM, Katowice (PL); FISIOR MARCIN, Świerklaniec
(PL); SMOŁA TADEUSZ, Katowice (PL); RAMOWSKI ADAM,
Bytom (PL); MOTYKA ZBIGNIEW, Katowice (PL); SŁOTA MARCIN,
Mysłowice (PL); KADLEWICZ KRYSTIAN, Katowice (PL); GŁODNIOK
MARCIN, Wielka Skotnica (PL); HAMERLA ADAM, Ruda Śląska (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Urządzenie pomiarowe stężenia gazów i pyłów niskiej emisji
(B1) (11) 238634
(41) 2020 09 07
(51) G01N 25/18 (2006.01)
(21) 429053 (22)
2019 02 25
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GALEJA MATEUSZ,
Ruda Śląska (PL); KUBIK KLAUDIA, Bielsko-Biała (PL); GABOR
JADWIGA, Chorzów (PL); FLAK TOMASZ, Wojkowice (PL); STEUER
KAMIL, Ruda Śląska (PL); TKACZ EWARYST, Gliwice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób pomiaru przewodnictwa cieplnego w termoplastycznym materiale kontaktowym oraz urządzenie do stosowania tego
sposobu

(B1) (11) 238631
(41) 2021 04 19
(51) G01N 25/18 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
(21) 434880 (22)
2020 08 03
(72) BULIŃSKI ZBIGNIEW, Knurów (PL); PAWLAK SEBASTIAN,
Katowice (PL); ADAMCZYK WOJCIECH, Mikołów (PL);
KRYSIŃSKI TOMASZ, Piekary Śląskie (PL); BIAŁECKI RYSZARD,
Gliwice (PL); PAWŁOWSKI BARTŁOMIEJ, Tychy (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); JEREMIASZ OLGIERD
ABRAXAS, Wodzisław Śląski (PL)
(54) Stanowisko do badania kontaktowego oporu przepływu ciepła
oraz przewodności cieplnej
(B1) (11) 238643
(41) 2019 02 25
(51) G01N 27/49 (2006.01)
C07C 39/06 (2006.01)
(21) 422550 (22)
2017 08 16
(72) MICHAŁKIEWICZ SŁAWOMIR, Sobków (PL); JAKUBCZYK
MAGDALENA, Chęciny (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Sposób bezpośredniego woltamperometrycznego oznaczania
tymolu zwłaszcza w preparatach farmaceutycznych
(B1) (11) 238676
(41) 2020 10 19
(51) G01R 11/04 (2006.01)
G01R 1/04 (2006.01)
H01M 50/102 (2021.01)
H05K 5/02 (2006.01)
(21) 429576 (22)
2019 04 09
(72) RZEŹNIK KAMIL, Różankowo (PL); GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW,
Toruń (PL); DULSKI ZBIGNIEW, Lipno (PL)
(73)	APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Osłona baterii zwłaszcza do licznika energii elektrycznej
(B1) (11) 238652
(41) 2019 06 03
(51) H01L 31/0216 (2014.01)
H01L 29/12 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)
H01L 33/16 (2010.01)
(21) 423624 (22)
2017 11 28
(72) JAROSZ DAWID, Warszawa (PL); TEISSEYRE HENRYK,
Warszawa (PL); STACHOWICZ MARCIN, Otwock (PL);
PIETRZYK MIECZYSŁAW, Warszawa (PL); PRZEŹDZIECKA EWA,
Warszawa (PL); SAJKOWSKI JACEK, Szczecin (PL); KOZANECKI
ADRIAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania struktur z trójskładnikowymi warstwami
Zn₁-ₓMgₓO
(B1) (11) 238688
(41) 2020 07 27
(51) H01M 4/131 (2010.01)
H01M 4/1391 (2010.01)
H01M 4/505 (2010.01)
H01M 4/62 (2006.01)
H01M 10/052 (2010.01)
(21) 428634 (22)
2019 01 21
(72) ZYBERT MAGDALENA, Warszawa (PL); RONDUDA HUBERT,
Warszawa (PL); RARÓG-PILECKA WIOLETTA, Warszawa (PL);
TRZECIAK TOMASZ, Rzeszów (PL); SZCZĘSNA ANNA,
Wiązowna (PL); MARCINEK MAREK, Warszawa (PL);
NIEDZICKI LESZEK, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiału katodowego LiNi₀,₆Mn₀,₂Co₀,₂O₂
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(B1) (11) 238687
(41) 2020 07 27
(51) H01M 4/525 (2010.01)
H01M 10/0525 (2010.01)
(21) 428632 (22)
2019 01 21
(72) ZYBERT MAGDALENA, Warszawa (PL); RONDUDA HUBERT,
Warszawa (PL); RARÓG-PILECKA WIOLETTA, Warszawa (PL);
TRZECIAK TOMASZ, Rzeszów (PL); SZCZĘSNA ANNA,
Wiązowna (PL); MARCINEK MAREK, Warszawa (PL);
NIEDZICKI LESZEK, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiału katodowego LiCoO2
INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu

Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01B 23/02 (2006.01)
A01B 9/00 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 37/28 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01)
A01N 33/04 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A44C 9/02 (2006.01)
A61F 9/00 (2006.01)
A61F 13/47 (2006.01)
A61F 13/84 (2006.01)
A61J 1/22 (2006.01)
A61K 31/20 (2006.01)
A61K 31/295 (2006.01)
A61K 31/337 (2006.01)
A61K 38/28 (2006.01)
A61K 47/52 (2017.01)
A61L 15/46 (2006.01)
A61L 15/18 (2006.01)
A61L 15/20 (2006.01)
A61M 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A63G 21/20 (2006.01)
B01D 21/01 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/24 (2006.01)
B01J 20/32 (2006.01)
B01J 29/40 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
B01J 29/00 (2006.01)
B01J 23/42 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 23/46 (2006.01)
B01J 23/40 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)

238675
238675*
238685
238660
238671
238671*
238657*
238657*
238685*
238660*
238671*
238657*
238670
238664
238664*
238673
238667
238666*
238666*
238667*
238651
238651*
238651*
238658*
238658*
238666
238666*
238666*
238667*
238651*
238632*
238646*
238640
238640*
238640*
238641
238665*
238637*
238637*
238637*
238637*
238637*
238677
238649*
238649*

B30B 11/24 (2006.01)
B30B 9/12 (2006.01)
B30B 15/30 (2006.01)
B32B 3/10 (2006.01)
B60P 3/10 (2006.01)
B61B 12/02 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
B65D 47/18 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 39/40 (2006.01)
C01B 17/02 (2006.01)
C01D 1/42 (2006.01)
C01D 1/04 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 19/02 (2006.01)
C01G 29/00 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C04B 18/06 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C04B 18/16 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 69/587 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
C07C 69/16 (2006.01)
C07C 67/297 (2006.01)
C07C 69/76 (2006.01)
C07C 69/00 (2006.01)
C07C 69/76 (2006.01)
C07C 69/00 (2006.01)
C07C 69/76 (2006.01)

238633
238633*
238633*
238645*
238662
238632
238663
238663*
238642*
238667*
238667*
238644
238644*
238641*
238649
238648
238648*
238636
238690*
238690*
238646
238668
238668*
238668*
238668*
238665
238665*
238665*
238670*
238670*
238681
238681*
238682
238682*
238683
238683*
238684
238684*
238689
238689*
238678
238678*
238679
238679*
238680

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

1

2

C07C 67/00 (2006.01)
C07C 59/70 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 39/06 (2006.01)
C07D 211/46 (2006.01)
C07D 317/20 (2006.01)
C07D 317/12 (2006.01)
C07D 319/06 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 9/30 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07K 14/62 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
C08G 18/06 (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08J 11/00 (2006.01)
C08J 11/24 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 77/00 (2006.01)
C09B 3/18 (2006.01)
C09B 3/18 (2006.01)
C09B 3/18 (2006.01)
C09D 175/04 (2006.01)
C09D 177/00 (2006.01)
C10B 49/00 (2006.01)
C10G 45/10 (2006.01)
C10L 1/185 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
C10M 129/06 (2006.01)
C10M 105/32 (2006.01)
C10M 111/02 (2006.01)
C11C 3/10 (2006.01)
C12N 9/99 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C12P 21/06 (2006.01)
C23C 18/14 (2006.01)
C23C 18/38 (2006.01)
D01D 5/00 (2006.01)
D01F 9/08 (2006.01)
D04H 1/728 (2012.01)
D06M 19/00 (2006.01)
D21H 21/36 (2006.01)
D21H 25/18 (2006.01)

238680*
238657*
238674*
238643*
238657
238647
238647*
238647*
238638
238638*
238674
238686
238658*
238658
238656*
238655
238654
238654*
238649*
238654*
238645*
238655*
238645*
238645*
238678*
238679*
238680*
238645
238645*
238649*
238637
238647*
238647*
238647*
238661
238661*
238670*
238660*
238656
238656*
238636*
238645*
238690
238690*
238690*
238655*
238685*
238685*

1

2

E01D 15/14 (2006.01) 238662*
F01K 25/00 (2006.01) 238635*
F02G 1/053 (2006.01) 238635
F02G 1/055 (2006.01) 238635*
F16B 12/24 (2006.01) 238669
F16B 12/26 (2006.01) 238669*
F16C 17/03 (2006.01) 238672
F16C 33/08 (2006.01) 238672*
F16C 33/10 (2006.01) 238672*
F16C 27/02 (2006.01) 238672*
F24S 25/30 (2018.01) 238668*
F25B 9/14 (2006.01)
238635*
F25B 21/02 (2006.01) 238659
F28D 21/00 (2006.01) 238635*
F28F 1/40 (2006.01)
238635*
F28F 1/16 (2006.01)
238635*
F28F 5/00 (2006.01)
238635*
F28F 21/08 (2006.01) 238635*
F28F 13/00 (2006.01) 238659*
G01H 1/04 (2006.01)
238650
G01K 17/00 (2006.01) 238631*
G01K 17/20 (2006.01) 238631*
G01M 17/007 (2006.01) 238653
G01N 19/00 (2006.01) 238639
G01N 3/56 (2006.01)
238639*
G01N 33/26 (2006.01) 238639*
G01N 21/01 (2006.01) 238642
G01N 15/06 (2006.01) 238642*
G01N 1/22 (2006.01)
238642*
G01N 25/18 (2006.01) 238634
G01N 25/18 (2006.01) 238631
G01N 27/49 (2006.01) 238643
G01R 11/04 (2006.01) 238676
G01R 1/04 (2006.01)
238676*
H01L 31/0216 (2014.01) 238652
H01L 29/12 (2006.01) 238652*
H01L 31/18 (2006.01) 238652*
H01L 33/16 (2010.01) 238652*
H01M 50/102 (2021.01) 238676*
H01M 4/131 (2010.01) 238688
H01M 4/1391 (2010.01) 238688*
H01M 4/505 (2010.01) 238688*
H01M 4/62 (2006.01) 238688*
H01M 10/052 (2010.01) 238688*
H01M 4/525 (2010.01) 238687
H01M 10/0525 (2010.01) 238687*
H05K 7/20 (2006.01)
238659*
H05K 5/02 (2006.01)
238676*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

238631
238632
238633
238634
238635
238636
238637
238638
238639

G01N 25/18 (2006.01)
B61B 12/02 (2006.01)
B30B 11/24 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
F02G 1/053 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C10G 45/10 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)

238640
238641
238642
238643
238644
238645
238646
238647
238648

B01J 20/02 (2006.01)
B01J 29/40 (2006.01)
G01N 21/01 (2006.01)
G01N 27/49 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
C09D 175/04 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
C07D 317/20 (2006.01)
C01D 1/42 (2006.01)
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1

2

1

238649
238650
238651
238652
238653
238654
238655
238656
238657
238658
238659
238660
238661
238662
238663
238664
238665
238666
238667
238668
238669

C01B 17/02 (2006.01)
G01H 1/04 (2006.01)
A61K 31/20 (2006.01)
H01L 31/0216 (2014.01)
G01M 17/007 (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)
C08G 18/06 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C07D 211/46 (2006.01)
C07K 14/62 (2006.01)
F25B 21/02 (2006.01)
A01N 37/28 (2006.01)
C10M 105/32 (2006.01)
B60P 3/10 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
A23L 33/16 (2016.01)
C05D 11/00 (2006.01)
A61L 15/46 (2006.01)
A61F 9/00 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
F16B 12/24 (2006.01)

238670
238671
238672
238673
238674
238675
238676
238677
238678
238679
238680
238681
238682
238683
238684
238685
238686
238687
238688
238689
238690

2

A23D 9/02 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
F16C 17/03 (2006.01)
A44C 9/02 (2006.01)
C07F 9/30 (2006.01)
A01B 23/02 (2006.01)
G01R 11/04 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
C07C 69/76 (2006.01)
C07C 69/76 (2006.01)
C07C 69/76 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
H01M 4/525 (2010.01)
H01M 4/131 (2010.01)
C07C 69/16 (2006.01)
D01D 5/00 (2006.01)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 392598
(A1) (21) 410995
(A1) (21) 413523
(A1) (21) 413526
(A1) (21) 413528
(A1) (21) 413530
(A1) (21) 413532
(A1) (21) 413533
(A1) (21) 413536
(A1) (21) 413577
(A1) (21) 415944
(A1) (21) 415972
(A1) (21) 416344
(A1) (21) 416515
(A1) (21) 416569
(A1) (21) 417044
(A1) (21) 417691
(A1) (21) 417832
(A1) (21) 418377
(A1) (21) 418732
(A1) (21) 419689
(A1) (21) 419690
(A1) (21) 420367
(A1) (21) 420483
(A1) (21) 421017
(A1) (21) 421535
(A1) (21) 421564

08/2012
16/2016
04/2017
04/2017
04/2017
04/2017
04/2017
04/2017
04/2017
05/2017
16/2017
16/2017
19/2017
20/2017
20/2017
23/2017
01/2018
02/2018
04/2017
07/2018
13/2018
13/2018
16/2018
17/2018
21/2018
24/2018
24/2018

(A1) (21) 422225
(A1) (21) 422229
(A1) (21) 422693
(A1) (21) 423467
(A1) (21) 423686
(A1) (21) 423991
(A1) (21) 424247
(A1) (21) 424250
(A1) (21) 424615
(A1) (21) 424651
(A1) (21) 425212
(A1) (21) 425983
(A1) (21) 425988
(A1) (21) 426416
(A1) (21) 426451
(A1) (21) 426676
(A1) (21) 426894
(A1) (21) 427521
(A1) (21) 427548
(A1) (21) 427759
(A1) (21) 427785
(A1) (21) 428015
(A1) (21) 428186
(A1) (21) 429457
(A1) (21) 429585
(A1) (21) 430136

03/2019
03/2019
06/2019
11/2019
24/2018
07/2019
15/2019
15/2019
18/2019
19/2019
22/2019
01/2020
01/2020
03/2020
03/2020
05/2020
17/2019
10/2020
10/2020
11/2020
11/2020
23/2019
03/2020
13/2020
22/2020
26/2020

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) 399118
(A1) (21) 411973
(A1) (21) 416646
(A1) (21) 416745
(A1) (21) 416911

23/2013
22/2015
21/2017
21/2017
22/2017

(A1) (21) 417416
(A1) (21) 417861
(A1) (21) 418779
(A1) (21) 425245
(A1) (21) 427072

25/2017
02/2018
09/2018
22/2019
07/2020

Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji
o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 410752
(A1) (21) 412006
(A1) (21) 412729
(A1) (21) 414568

15/2016
22/2016
26/2016
10/2017

(A1) (21) 415043
(A1) (21) 423315
(A1) (21) 424584
(A1) (21) 426453

12/2017
10/2019
18/2019
03/2020

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
UDZIELONE PRAWA
(11) 0355
(21) 0591
(94) 13.03.2023 - 13.03.2028
(73)	Array BioPharma Inc., BOULDER (US)
(73)	AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE (SE)
(93) 24.09.2018, EU/1/18/1315, Komisja Europejska (EU)
(95) binimetynib lub jego farmaceutycznie dopuszczalne sole lub
solwaty
(B1) (68) 233493
(54) Związek benzoimidazolowy, jego zastosowanie oraz zawierająca go kompozycja farmaceutyczna
(11) 0356
(21) 0560
(94) 27.08.2030 - 24.09.2033
(73)	Array BioPharma Inc., BOULDER (US)
(93) 24.09.2018, EU/1/18/1314, Komisja Europejska (EU)
(95) enkorafenib lub jego farmaceutycznie dopuszczalne sole lub
solwaty
(B1) (68) 2470526
(54) Związki i kompozycje jako inhibitory kinazy białkowej

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) 2455382

(21) 0448

06/2017
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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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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

27 06 2012
17 02 2021
17 02 2021
23 12 2020
19 08 2015
27 01 2021
24 02 2021
06 01 2021
10 03 2021
18 11 2020
10 06 2020
17 02 2021
10 03 2021
21 04 2021
10 03 2021
17 03 2021
22 04 2020
20 01 2021
17 03 2021
06 01 2021
14 04 2021
14 04 2021
31 03 2021
17 02 2021
10 03 2021
09 08 2017
24 03 2021
24 03 2021
10 03 2021
10 03 2021
10 03 2021
07 04 2021
14 04 2021
02 12 2020
02 12 2020
20 01 2021
21 04 2021
07 04 2021
24 02 2021
24 02 2021
31 03 2021
10 03 2021
10 03 2021
07 10 2020
31 03 2021
23 12 2020
09 12 2020
05 05 2021
10 03 2021
06 01 2021
14 04 2021
24 02 2021

2012/26	EP 1518964 B1
2021/07	EP 1825194 B1
2021/07	EP 2228125 B1
2020/52	EP 2337762 B1
2015/34	EP 2392513 B1
2021/04	EP 2413899 B1
2021/08	EP 2420029 B1
2021/01	EP 2510167 B1
2021/10	EP 2516330 B1
2020/47	EP 2547500 B1
2020/24	EP 2556003 B1
2021/07	EP 2563739 B1
2021/10	EP 2566629 B1
2021/16	EP 2582054 B1
2021/10	EP 2625801 B1
2021/11	EP 2721337 B1
2020/17	EP 2729907 B1
2021/03	EP 2746019 B1
2021/11	EP 2755600 B1
2021/01	EP 2766331 B1
2021/15	EP 2783209 B1
2021/15	EP 2793554 B1
2021/13	EP 2879648 B1
2021/07	EP 2883189 B1
2021/10	EP 2889877 B1
2017/32	EP 2917435 B1
2021/12	EP 2922508 B1
2021/12	EP 2928484 B1
2021/10	EP 2943078 B1
2021/10	EP 2943580 B1
2021/10	EP 2948344 B1
2021/14	EP 2963199 B1
2021/15	EP 2975051 B1
2020/49	EP 2978326 B1
2020/49	EP 2978326 B1
2021/03	EP 3000133 B1
2021/16	EP 3013353 B1
2021/14	EP 3023834 B1
2021/08	EP 3031104 B1
2021/08	EP 3031106 B1
2021/13	EP 3033184 B1
2021/10	EP 3045637 B1
2021/10	EP 3061454 B1
2020/41	EP 3075012 B1
2021/13	EP 3092909 B1
2020/52	EP 3107541 B1
2020/50	EP 3122448 B1
2021/18	EP 3125241 B1
2021/10	EP 3130615 B1
2021/01	EP 3139609 B1
2021/15	EP 3141852 B1
2021/08	EP 3147094 B1
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13 01 2021
31 03 2021
17 03 2021
10 03 2021
03 03 2021
13 01 2021
27 01 2021
17 03 2021
10 03 2021
31 03 2021
31 03 2021
07 04 2021
07 04 2021
14 04 2021
17 02 2021
10 03 2021
17 03 2021
28 10 2020
27 01 2021
24 02 2021
10 03 2021
17 02 2021
17 03 2021
05 05 2021
10 03 2021
24 03 2021
24 02 2021
17 03 2021
03 03 2021
13 01 2021
17 03 2021
10 03 2021
05 05 2021
20 01 2021
28 04 2021
03 03 2021
09 12 2020
17 03 2021
06 01 2021
09 12 2020
31 03 2021
17 02 2021
07 04 2021
17 02 2021
10 03 2021
17 02 2021
05 05 2021
07 04 2021
24 03 2021
28 04 2021
31 03 2021
03 02 2021
10 03 2021
06 01 2021
13 01 2021
06 01 2021
27 01 2021
03 03 2021
14 04 2021
17 03 2021
03 03 2021
05 05 2021
05 05 2021
10 03 2021
17 03 2021
23 12 2020
17 03 2021

2021/02	EP 3155154 B1
2021/13	EP 3169727 B1
2021/11	EP 3184875 B1
2021/10	EP 3199014 B1
2021/09	EP 3204386 B1
2021/02	EP 3205482 B1
2021/04	EP 3216486 B1
2021/11	EP 3217152 B1
2021/10	EP 3230122 B1
2021/13	EP 3239103 B1
2021/13	EP 3240069 B1
2021/14	EP 3258062 B1
2021/14	EP 3259868 B1
2021/15	EP 3267512 B1
2021/07	EP 3275607 B1
2021/10	EP 3286272 B1
2021/11	EP 3287063 B1
2020/44	EP 3288101 B1
2021/04	EP 3290543 B1
2021/08	EP 3293016 B1
2021/10	EP 3303269 B1
2021/07	EP 3307697 B1
2021/11	EP 3308051 B1
2021/18	EP 3308994 B1
2021/10	EP 3315872 B1
2021/12	EP 3329029 B1
2021/08	EP 3330370 B1
2021/11	EP 3336129 B1
2021/09	EP 3347671 B1
2021/02	EP 3354386 B1
2021/11	EP 3359542 B1
2021/10	EP 3361874 B1
2021/18	EP 3364202 B1
2021/03	EP 3371072 B1
2021/17	EP 3372607 B1
2021/09	EP 3374129 B1
2020/50	EP 3376118 B1
2021/11	EP 3380386 B1
2021/01	EP 3381290 B1
2020/50	EP 3393655 B1
2021/13	EP 3394137 B1
2021/07	EP 3395710 B1
2021/14	EP 3397631 B1
2021/07	EP 3399793 B1
2021/10	EP 3405263 B1
2021/07	EP 3409301 B1
2021/18	EP 3424238 B1
2021/14	EP 3424932 B1
2021/12	EP 3432970 B1
2021/17	EP 3434955 B1
2021/13	EP 3438761 B1
2021/05	EP 3444967 B1
2021/10	EP 3445672 B1
2021/01	EP 3446089 B1
2021/02	EP 3453101 B1
2021/01	EP 3456566 B1
2021/04	EP 3458480 B1
2021/09	EP 3458594 B1
2021/15	EP 3466728 B1
2021/11	EP 3481794 B1
2021/09	EP 3483161 B1
2021/18	EP 3484471 B1
2021/18	EP 3487720 B1
2021/10	EP 3490961 B1
2021/11	EP 3492438 B1
2020/52	EP 3493205 B1
2021/11	EP 3494120 B1
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30 12 2020
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19 05 2021
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23 12 2020
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2021/04	EP 3495820 B1
2021/11	EP 3498722 B1
2020/44	EP 3498933 B1
2021/07	EP 3503455 B1
2021/12	EP 3504854 B1
2021/02	EP 3511108 B1
2021/12	EP 3512723 B1
2021/07	EP 3512861 B1
2021/10	EP 3513793 B1
2021/08	EP 3515676 B1
2020/53	EP 3517490 B1
2021/09	EP 3520306 B1
2021/04	EP 3522529 B1
2021/12	EP 3523220 B1
2021/02	EP 3528576 B1
2021/14	EP 3530128 B1
2021/14	EP 3530129 B1
2021/07	EP 3538345 B1
2021/13	EP 3544822 B1
2021/20	EP 3550635 B1
2021/14	EP 3550803 B1
2021/10	EP 3556250 B1
2021/08	EP 3558024 B1
2021/10	EP 3561329 B1
2021/08	EP 3562297 B1
2021/10	EP 3562985 B1
2021/02	EP 3563019 B1
2021/13	EP 3565219 B1
2021/10	EP 3565639 B1
2021/14	EP 3567435 B1
2021/08	EP 3568383 B1
2021/10	EP 3571208 B1
2021/03	EP 3576962 B1
2021/11	EP 3578294 B1
2021/17	EP 3581861 B1
2021/13	EP 3583032 B1
2021/22	EP 3585644 B1
2021/04	EP 3585764 B1
2021/07	EP 3588526 B1
2021/11	EP 3590517 B1
2021/10	EP 3598653 B1
2021/14	EP 3599327 B1
2021/11	EP 3599954 B1
2021/18	EP 3601138 B1
2021/22	EP 3601222 B1
2021/09	EP 3601397 B1
2021/10	EP 3601425 B1
2021/08	EP 3603570 B1
2021/07	EP 3604395 B1
2021/10	EP 3607109 B1
2021/10	EP 3607828 B1
2021/10	EP 3608496 B1
2021/16	EP 3609826 B1
2021/07	EP 3616720 B1
2021/20	EP 3616983 B1
2021/11	EP 3621972 B1
2021/18	EP 3623702 B1
2021/08	EP 3631332 B1
2021/10	EP 3641728 B1
2021/01	EP 3642021 B1
2021/14	EP 3642861 B1
2021/22	EP 3645959 B1
2021/08	EP 3649349 B1
2021/11	EP 3653540 B1
2020/52	EP 3660371 B1
2021/19	EP 3662637 B1
2021/03	EP 3669667 B1
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2021/20	EP 3678492 B1
2021/11	EP 3678944 B1
2021/16	EP 3680419 B1
2021/12	EP 3682957 B1
2021/18	EP 3702740 B1
2021/10	EP 3708018 B1
2021/09	EP 3708683 B1

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu
europejskiego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
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1948678
1948856
1948982
1949006
1949015
1950176
1951030
1951450
1951596
1951738
1952579
1953205
1953294
1954321
1954624
1954674
1954854
1954922
1954959
1955612
1955918
1956954
1962889
1963606
1963755
1963840
1965768
1966417
1968406
1968424
1968724
1969130
1969183
1969286
1971417
1971537
1973884
1973993
1974151
1976633
1976641
1976775
1976880
1977037
1977148
1978825
1978993
1979115
1979226
1979432
1979453

2019 11 09
2019 11 02
2019 10 01
2019 11 03
2019 11 13
2020 01 21
2019 10 05
2019 11 15
2019 10 31
2019 11 23
2019 09 20
2019 12 19
2020 01 29
2019 12 01
2019 11 29
2019 11 21
2019 10 13
2019 11 30
2019 11 21
2019 11 15
2020 02 08
2019 12 07
2019 12 23
2019 12 12
2019 12 20
2019 12 20
2019 12 12
2019 11 28
2019 12 22
2019 12 12
2019 12 08
2020 01 04
2019 11 21
2019 12 27
2019 12 15
2019 10 13
2019 12 01
2020 01 03
2019 12 07
2020 01 03
2019 12 11
2019 12 21
2019 12 21
2019 12 01
2020 01 23
2020 01 30
2019 10 31
2020 01 25
2020 02 01
2020 01 12
2019 12 06

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

1979495
1979533
1979542
1979685
1981385
1981416
1981549
1981981
1982060
1982087
1982495
2028211
2029853
2030515
2030956
2032466
2033366
2034084
2036694
2036762
2036834
2039341
2042031
2042266
2042795
2043310
2044916

2020 01 11
2020 01 22
2020 01 12
2020 01 26
2019 12 14
2020 02 01
2019 12 19
2020 02 05
2020 02 01
2020 01 25
2020 01 31
2019 08 02
2019 11 13
2019 08 19
2019 08 13
2020 01 25
2019 11 29
2019 11 06
2019 09 17
2019 09 16
2019 08 29
2019 09 12
2019 09 28
2019 09 23
2019 09 23
2019 09 26
2019 10 01

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

(11) 2091940 A. Wykreślono: Lexicon Pharmaceuticals, Inc.,
The Woodlands, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: TerSera
Therapeutics LLC, Deerfiled, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1949817 A. Wykreślono: Kesseböhmer Holding e.K.,
Bad Essen, Niemcy Wpisano: KESSEBÖHMER HOLDING KG, Bad Essen, Niemcy
(11) 2341899 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2341899 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2326313 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2326313 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2203444 A. Wykreślono: Lexicon Pharmaceuticals, Inc.,
The Woodlands, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: TerSera
Therapeutics LLC, Deerfiled, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2373169 A. Wykreślono: Gilead Connecticut, Inc., Foster City, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Kronos Bio, Inc.,
San Mateo, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2192155 A. Wykreślono: Lucite International UK Limited, Billingham, Wielka Brytania Wpisano: Mitsubishi Chemical UK
Ltd, Billingham, Wielka Brytania
(11) 2470526 A. Wykreślono: Array BioPharma Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Array BioPharma
Inc., Boulder, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2475261 A. Wykreślono: Fromageries Bel, Suresnes,
Francja Wpisano: BEL, Suresnes, Francja

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) 1466755 A. Wykreślono: PORTALS DE LA RUE LIMITED,
Overton, Wielka Brytania Wpisano: Portals Paper Limited, Overton,
Wielka Brytania
(11) 1882066 A. Wykreślono: CW Lundberg Industri AB,
Mora, Szwecja Wpisano: CWL Patent AB, Mora, Szwecja
(11) 1906939 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1906939 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2079302 A. Wykreślono: NM Tech Nanomaterials Microdevice Technology, Ltd., Haymarket, Wielka Brytania Wpisano: NTC
S.R.L., Mediolan, Włochy
(11) 1906087 A. Wykreślono: NEW CATALYTIC ENERGY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122582909 Wpisano: Wysocki Michał, Krakow, Polska
(11) 2032863 A. Wykreślono: Ollis, William Henry, Haddenham, Wielka Brytania; Chadwick, David, James, Manchester, Wielka Brytania Wpisano: Product Licensing Company Limited, Portsmouth, Wielka Brytania

(11) 2536797 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2536797 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2547903 A. Wykreślono: Rolawind GmbH, Mülheim an
der Ruhr, Niemcy Wpisano: ROLAWIND GmbH, Eckernförde, Niemcy
(11) 2582277 A. Wykreślono: ADA Cosmetic GmbH, Kehl,
Niemcy Wpisano: ADA Cosmetics International GmbH, Kehl, Niemcy
(11) 2565449 A. Wykreślono: Rolawind GmbH, Mülheim an
der Ruhr, Niemcy Wpisano: ROLAWIND GmbH, Eckernförde, Niemcy
(11) 2673342 A. Wykreślono: Evonik Oil Additives GmbH,
Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen,
Niemcy
(11) 2776460 A. Wykreślono: UMC Utrecht Holding B.V.,
Utrecht, Holandia Wpisano: Synerkine Pharma BV, Naarden, Holandia
(11) 2687464 A. Wykreślono: Koppold, Markus, Berg im
Gau, Niemcy Wpisano: Koppold Metalltechnik GmbH, Hohenwart,
Niemcy
(11) 2828432 A. Wykreślono: Portals De La Rue Limited,
Overton, Wielka Brytania Wpisano: Portals Paper Limited, Overton,
Wielka Brytania
(11) 2855772 A. Wykreślono: PORTALS DE LA RUE LIMITED,
Overton, Wielka Brytania Wpisano: Portals Paper Limited, Overton,
Wielka Brytania
(11) 3060774 A. Wykreślono: IFP Energies nouvelles, Rueil-Malmaison, Francja Wpisano: AIRBUS HELICOPTERS, Marignane,
Francja
(11) 3154500 A. Wykreślono: The Diabetic Boot Company
Limited, Wyboston, Wielka Brytania Wpisano: DBC MEDICAL IOM
LIMITED, Douglas, Wielka Brytania
(11) 3172784 A. Wykreślono: Nicoventures Holdings Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
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(11) 3222719 A. Wykreślono: Allflex Europe SA, Vitré, Francja Wpisano: Allflex Europe SAS, Vitré, Francja

OGŁOSZENIA

(11) 3245882 A. Wykreślono: Innovation Foods 360, S.L.,
Madrid, Hiszpania Wpisano: Angulas Aguinaga, S.A.U., Irura, Hiszpania

Sprostowania opisów patentowych

(11) 3402559 A. Wykreślono: British American Tobacco (Investments) Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.

(11) 3222952 A. Wykreślono: RV Holding B.V., Eindhoven,
Holandia Wpisano: RheaVita B.V., Zwijnaarde, Belgia

(T3) (11) 2640611 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy w danych bibliograficznych stwierdzone przez EPO (publikacja EP2640611 B8)

(11) 3468648 A. Wykreślono: Nicoventures Holdings Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3490394 A. Wykreślono: British American Tobacco (Investments) Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

16

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 25/2021

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

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu

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.

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) 125046
(U1) (21) 125091
(U1) (21) 126690
(U1) (21) 127442
(U1) (21) 127667

22/2017
23/2017
25/2018
01/2020
08/2020

(U1) (21) 127756
(U1) (21) 127825
(U1) (21) 127873
(U1) (21) 128227
(U1) (21) 128814

10/2020
12/2020
13/2020
23/2020
23/2020

(U1) (21) 126741

10/2019
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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) 25-02
(11) 27333
(22) 2021 04 21
(73) PEŁKA RAFAŁ STYROLANDIA, Jędrzejów (PL)
(72) PEŁKA RAFAŁ
(54)	Listwy sufitowe
(55)

(21) 29645

25-02
(11) 27334
(22) 2021 06 01
SKOWRON HENRYK, Szczecin (PL)
SKOWRON HENRYK
Ogrodzenie

(21) 29785

(od nr 27 331 do nr 27 347)

(51) 19-08
(11) 27331
(22) 2021 05 12
(73) ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Lublin (PL)
(72) DEJER BEATA
(54)	Etykieta opakowania suplementu diety
(55)

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

(21) 29727

08-07
(11) 27332
(22) 2021 05 19
(21) 29751
ROGULSKA OLIWIA WALKER-BUD, Warszawa (PL)
ROGULSKA OLIWIA
Rolka jezdna do bramy chowanej pod ziemię

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

(51) 26-01
(11) 27335
(22) 2021 06 09
(21) 29812
(73)	LEWANDOWSKI MAREK ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY LEMAR,
Wrzosowa (PL)

18

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 25/2021

(72)	LEWANDOWSKI MARCIN
(54)	Lampion
(55)

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

11-02
(11) 27336
(22) 2021 04 28
WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk (PL)
WALĘDZIAK STEFAN
Podstawka na nagrobek

(51) 26-01
(11) 27337
(22) 2021 03 15
(73) MONACHOWICZ MIROSŁAW P.P.H.U. MARDO,
Bielsk Podlaski (PL)
(72) MONACHOWICZ MIROSŁAW
(54) Klosz lampy znicza
(55)

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

25-03
(11) 27338
(22) 2021 05 27
WRÓBLEWSKI MARIAN EDWARD, Straszyn (PL)
WRÓBLEWSKI MARIAN EDWARD
Zadaszenie na basen ogrodowy

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

(21) 29704

30-06
(11) 27339
(22) 2021 05 17
PRASKA IZABELA, Kaniów (PL)
PRASKA IZABELA
Pomieszczenie dla kota

(21) 29747

(51) 19-08
(11) 27340
(22) 2021 06 07
(21) 29808
(73) BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wysogotowo (PL)
(72) BORKOWSKA KATARZYNA, BARTOSZ MARCEL
(54)	Etykiety
(55)

(21) 29504

(21) 29780

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

11-05
(11) 27341
(22) 2021 05 21
JEDYNAK MARCIN, Konary (PL)
JEDYNAK MARCIN
Dekoracja ślubna w kształcie serca

(21) 29758

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

19-06
(11) 27342
(22) 2021 06 01
KUFIETA RAFAŁ, Wrocław (PL)
KUFIETA RAFAŁ
Długopisy

(21) 29788
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06-03
(11) 27343
(22) 2021 04 15
(21) 29620
JARNUTOWSKI MARIUSZ LEDLUX, Zambrów (PL)
JARNUTOWSKI MARIUSZ
Stoły

(51) 14-04
(11) 27344
(22) 2021 05 13
(73) DR HERBICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(72) BOBERSKI DOMINIK
(54) Strona internetowa
(55)

14-06
(11) 27346
(22) 2021 04 21
SAFECOME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
SAWICKI KRZYSZTOF
Urządzenie zagłuszające

(51) 19-04
(11) 27347
(22) 2021 08 20
(21) 30032
(73)	AG STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ
(54) Teczka na wyniki badań dla Kobiet w ciąży
(55)

(21) 29734
Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(51) 25-02
(11) 27345
(22) 2021 04 17
(21) 29622
(73) MALINOWSKA ADRIANA ZADASZENIA TARASOWE,
Cudzynowice (PL)
(72) MALINOWSKA ADRIANA
(54) Konstrukcja dachu narożnego
(55)

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

19

(21) 29649

(11) 16112
(11) 16251
(11) 21666
(11) 21898
(11) 21901
(11) 21906
(11) 21915
(11) 21928
(11) 21929
(11) 21935
(11) 21936
(11) 21945
(11) 21950
(11) 21976
(11) 21977
(11) 22022
(11) 22023
(11) 22024
(11) 22027
(11) 22086
(11) 22134
(11) 22135
(11) 22154
(11) 22196
(11) 22405

2020 03 02
2020 03 26
2019 11 04
2020 03 27
2020 03 30
2020 03 27
2020 03 27
2020 03 16
2020 03 11
2020 03 20
2020 03 26
2020 03 11
2020 03 30
2020 03 05
2020 03 05
2020 03 03
2020 03 05
2020 03 05
2020 03 20
2020 03 12
2020 03 16
2020 03 20
2020 03 16
2020 03 12
2020 03 03

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.

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
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Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 15172 A. Wykreślono: Złoty Stok Farby Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Złoty Stok, Polska Wpisano: ZŁOTY
STOK GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 890709002
(11) 17164 A. Wykreślono: POL-AM-PACK SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 001401971 Wpisano:CP GLASS SPÓŁKA AKCYJNA ,
Kraków, Polska 001401971

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów ochronnych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(11) 26894 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować, w części dotyczącej tytułu (poz. 54) w miejsce „Urządzenie
wspomagające ruch ręki” wpisać „Kolbowy adapter do broni”.
(11) 26899 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować, w części dotyczącej tytułu (poz. 54) w miejsce „Kolbowy adapter do broni” wpisać „Urządzenie wspomagające ruch ręki”.
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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 342 376 do nr 342 445)

(111) 342376
(220) 2020 04 20
(210) 512688
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732)	ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD.,
Anhui (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) huami
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 reklama, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa w handlu, promocja sprzedaży osób trzecich, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
usługi menadżerskie dla sportowców, szukanie danych w rejestrach
komputerowych, usługi baz danych, mianowicie uaktualnianie
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie bazami danych, sporządzanie indeksów informacji do celów

handlowych i reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów do fitnessu, urządzeń elektronicznych do monitorowania serca,
chipsów elektronicznych, wag, zegarków, inteligentnych zegarków
typu smartwatch, słuchawek wokółusznych i dousznych, bransolet
do celów medycznych, noszonych na ciele urządzeń do śledzenia
aktywności, szczególnie noszonych na ciele urządzeń do monitorowania zawartości tlenu we krwi, ciśnienia krwi, przebiegu snu i temperatury, odzieży i bieżni mechanicznych, internetowa sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów do fitnessu, urządzeń elektronicznych
do monitorowania serca, chipsów elektronicznych, wag, zegarków,
inteligentnych zegarków typu smartwatch, słuchawek wokółusznych
i dousznych, bransolet do celów medycznych, noszonych na ciele
urządzeń do śledzenia aktywności, szczególnie noszonych na ciele
urządzeń do monitorowania zawartości tlenu we krwi, ciśnienia krwi,
przebiegu snu i temperatury, odzieży i bieżni mechanicznych.

(111) 342377
(220) 2020 04 21
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMUN-ER
(540)

(210) 512720

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce-
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lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, substytuty posiłków, żywność
i napoje dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, wyroby
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 32 wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji i przyrządzania napojów, napoje
dietetyczne, wysokoenergetyczne, węglowodanowe, witaminowe.

(111) 342378
(220) 2020 05 04
(210) 513023
(151) 2021 06 18
(441) 2020 06 29
(732) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL);
TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COVERLAN
(510), (511) 37 powlekanie rur, usługi konserwacji rur, naprawa instalacji wodociągowych, instalacja i naprawa rurociągów, konserwacja
i naprawa rurociągów przemysłowych, instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, usługi renowacji w zakresie rur do dostarczania
wody, konserwacja rurociągów, instalowanie wykładzin rurowych
w rurociągach, konserwacja rur kanalizacyjnych, renowacja podziemnych rur, renowacja rur kanalizacyjnych, usługi naprawy rur odpływowych, konserwacja i naprawa rurociągów, konserwacja i naprawa
rur odpływowych, usługi w zakresie napraw rur, konserwacja i naprawa systemów rurociągów, usługi w zakresie napraw rurociągów.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 342379
(220) 2020 05 01
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) BIALSKA ORKIESTRA DĘTA, Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIALSKA ORKIESTRA DĘTA
(540)

(210) 513101

(531) 22.01.06, 24.17.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji, dystrybucja materiałów
promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, 41 usługi orkiestry, rozrywka w postaci występów orkiestr, przedstawienia
muzyczne, widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, produkcja
muzyczna, usługi festiwali muzycznych, produkcja koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, zapewnianie
muzyki na żywo, występy muzyczne na żywo, widowiska muzyczne
na żywo, usługi w zakresie komponowania muzyki, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, występy zespołów muzycznych na żywo,
produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi wydawnicze,
muzyczne usługi wydawnicze, publikowanie plakatów, publikowanie materiałów drukowanych, produkcja nagrań dźwiękowych, publikacja kalendarzy imprez, usługi w zakresie publikowania on-line,
informacje dotyczące działalności kulturalnej, imprezy kulturalne.
(111) 342380
(220) 2020 05 05
(210) 513151
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) SZCZOTKA MACIEJ AUTOMATION TRADER, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540)	AUTOMATION TRADER
(540)

(591) czerwony, czarny, biały, szary
(531) 01.13.10, 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 24.15.01,
24.15.21
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu transportowego, robotów do linii produkcyjnych, przewodów, przełączników,
sprzętu do użytku przemysłowego, silników elektrycznych, transformatorów, maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji, przyrządów i urządzeń pomiarowych, Działalność agentów zajmujących
się sprzedażą maszyn, sprzętu oraz wyposażenia przemysłowego,
Usługi informacyjne dla konsumentów.
(111) 342381
(220) 2020 05 14
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) ŚLASKA IWONA, MAREK ANDRZEJ ŚLASKI
MODESTO SPÓŁKA CYWILNA, Góra Kalwaria (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODESTO
(540)

(210) 513408

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 bagażniki dachowe, bagażniki dachowe do pojazdów
w postaci pojemników [boksów] do przewożenia ładunków, bagażniki
do pojazdów, bagażniki do użytku na pojazdach, bagażniki na dach samochodu, boksy dachowe [bagażniki samochodowe], haki holownicze,
haki holownicze do pojazdów, metalowe haki holownicze do pojazdów,
platformy załadunkowe do pojazdów, zabudowy do samochodów pick-upów, zabudowy serwisowe samochodów dostawczych, zabudowy
regałowe do samochodów dostawczych, zabudowy do samochodów
dostawczych, szafki serwisowe do samochodów dostawczych, regały
warsztatowe do samochodów dostawczych, zabudowy kurierskie samochodów, zabudowy kurierskie wnętrza samochodów.
(111) 342382
(220) 2020 05 25
(210) 513896
(151) 2021 06 04
(441) 2021 02 08
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW BARWNIKÓW
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO Nasze polskie! KABANOSY
WIEPRZOWE 100 g produktu ze 185 g mięsa wieprzowego
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego pochodzącego
z Polski. www.duda.pl
(540)

(591) zielony, niebieski, czerwony, czarny
(531) 03.04.18, 02.09.01, 05.07.02, 05.07.03, 05.03.11, 05.03.14, 05.05.19,
05.05.20, 25.07.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.06
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(510), (511) 29 kabanosy wieprzowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kabanosów wieprzowych, doradztwo w sprawie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania,
składowania i dystrybucji kabanosów wieprzowych.

(111) 342383
(220) 2020 05 25
(210) 513897
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 22
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW BARWNIKÓW
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO Nasze polskie! KABANOSY
Z BOCZKIEM 100 g produktu ze 185 g mięsa wieprzowego
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego pochodzącego
z Polski. www.duda.pl
(540)

(591) zielony, czerwony, jasnofioletowy, czarny
(531) 05.05.08, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.22, 05.03.11, 05.03.14, 05.07.02,
05.07.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.05, 29.01.08
(510), (511) 29 kabanosy z boczkiem, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kabanosów z boczkiem, doradztwo w sprawie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania,
składowania i dystrybucji kabanosów z boczkiem.
(111) 342384
(220) 2020 06 02
(210) 514285
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 15
(732) JOKA PRZEMYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE CLAWY, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLAWY narzędzia & koła
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.01
(510), (511) 3 papiery ścierne z płótna do szlifowania drewna, metalu
i tworzyw sztucznych, papiery ścierne szmerglowe, papiery ścierne w arkuszach, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, drobne wyroby
metalowe, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, kołki metalowe,
konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, materiały konstrukcyjne
metalowe, metalowe skrzynki na narzędzia, metalowe kątowniki stalowe, nity metalowe, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi, kłódki, kółka samonastawne do mebli metalowe, 7 giętarki,
odkurzacze, piły (maszyny), piły o napędzie innym niż ręczny, pompy
(maszyny, części maszyn), przecinarki (obrabiarki), siewniki (maszyny), nożyce do żywopłotów o napędzie maszynowym, 8 kosiarki
ogrodowe ręczne, klucze (narzędzia), narzędzia ręczne obsługiwane
ręcznie, grabie, siekiery ciesielskie, łopaty (narzędzia), narzędzia skrawające, śrubokręty (nieelektryczne), świdry, świdry (narzędzia ręczne), nożyce ogrodnicze ręczne do przycinania żywopłotów, 12 kółka
samonastawne do wózków (pojazdy), taczki budowlane metalowe,
20 kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, kółka samonastawne, nie z metalu.

23

(111) 342385
(220) 2020 06 03
(210) 514377
(151) 2021 06 08
(441) 2020 09 07
(732) SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKILSTAT
(510), (511) 9 nakrycia głowy ochronne, maski ochronne, odzież
chroniąca przed wypadkami, przed napromieniowaniem i przed
ogniem, odzież ochronna do użytku w laboratoriach, w placówkach
służby zdrowia, okulary ochronne, osłony głowy ochronne, plandeki
ochronne, 24 bielizna stołowa, bielizna pościelowa, prześcieradła,
poszwy, poszewki, koce, elastyczne materiały tkane, flanela, materiały tapicerskie tekstylne, z dzianiny i z tworzyw sztucznych, materiały
tekstylne nietkane, tkaniny tekstylne powlekane, dzianiny powlekane, dzianiny i tkaniny antystatyczne, tkaniny i dzianiny na odzież
ochronną, tkaniny i dzianiny na odzież i artykuły o przeznaczeniu
medycznym, tkaniny i dzianiny powlekane poliuretanem, materiały
tapicerskie powlekane, tkaniny i dzianiny nieprzemakalne, substytuty tkanin i dzianin wykonane z tworzyw sztucznych, obicia materacy
z materiałów tekstylnych, osłony materacy zabezpieczające przed
zmoczeniem, pledy, pokrycia i narzuty na meble, pokrycia mebli
tapicerskie z surowców naturalnych i z tworzyw sztucznych, pokrycia na materace, ręczniki, ścierki, śpiwory, tkaniny, tkaniny wełniane,
tkaniny konopne, tkaniny z włókna szklanego, wsypa pościelowa,
wsypa na pokrowce na materace, wyściółki obuwia z materiałów tekstylnych, tkaniny tekstylne powlekane, dzianiny powlekane, tkaniny
antystatyczne, tkaniny na odzież ochronną, materiały tapicerskie
o przeznaczeniu medycznym, materiały tapicerskie o zastosowaniu
specjalistycznym, tkaniny i dzianiny barierowe, 25 bielizna osobista,
bielizna nocna, nakrycia głowy, obuwie, kombinezony jako odzież,
kurtki, kamizelki, podkoszulki, spodnie, kurtki, rękawice, odzież,
odzież z lateksu, ze skóry i z imitacji skóry, fartuchy, ubiory przeciwdeszczowe, 35 zapewnienie platform internetowych dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, sprzedaż internetowa detaliczna
i hurtowa towarów oraz usług, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków sanitarnych i zaopatrzenia medycznego, agencje reklamowe,
marketing ukierunkowany, organizowanie pokazów odzieży ochronnej dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych, doradztwo biznesowe, wystawy i pokazy towarów w celach handlowych,
reklamowych i promocyjnych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, reklama
zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, kolportaż próbek, usługi
nabywania towarów i usług na potrzeby osób trzecich i przedsiębiorstw, informacje i porady handlowe dotyczące wyboru towarów
i usług, udzielane konsumentom, 42 ocena i kontrola jakości materiałów tekstylnych, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie odzieży ochronnej, testowanie materiałów tekstylnych,
projektowanie materiałów powlekanych.
(111) 342386
(220) 2020 06 04
(210) 514407
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 15
(732) KASAMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RESIDENTS AT MAGNOLIA
(510), (511) 35 wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, organizacja wystaw, targów, pokazów i promocji w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, wynajmowanie pomieszczeń do celów handlowych,
wynajmowanie mieszkań, usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, pośrednictwo w wynajmie nieruchomości
mieszkalnych i biurowych, pośrednictwo w wynajmie powierzchni
handlowych, administrowanie nieruchomościami (na zlecenie osób
trzecich), w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wycena nieruchomości, obsługa administracyjna budynków mieszkalnych i biurowych, usługi wynajmu, dzierżawy
nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami,
usługi polegające na doradztwie w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod
inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzeda-
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ży i wynajmu nieruchomości, mieszkań, powierzchni handlowej, zarządzanie nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie inwestycji
na rynku nieruchomości, usługi finansowe, zarządzanie inwestycjami
budowlanymi, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania inwestycjami budowlanymi, 37 usługi związane z budownictwem komercyjnym, 39 wynajem miejsc parkingowych, wynajem garaży, usługi
administrowania miejscami parkingowymi, usługi parkingowe, 43
wynajem noclegów, usługi hotelarskie.

(111) 342387
(220) 2020 06 18
(151) 2021 06 09
(441) 2020 08 10
(732) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blu ENERGY DRINK
(540)

(210) 514849

(531) 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje orzeźwiające,
napoje izotoniczne.
(111) 342388
(220) 2020 06 24
(210) 515096
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732)	NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łajsce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOWA
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 26.05.04, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
29.01.12
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, takie jak warkocze
słomiane, drzwi do mebli, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych,
klepka bednarska, korki, stojaki meblowe, kredensy, kwietniki, ławy,
konstrukcje drewniane na łóżka, łóżka, meble, drewniane opakowania do butelek, okna, plecionki słomiane z wyjątkiem mat, popiersia
i posągi z drewna, pulpity, ramy do obrazów, regały, trzcina, 31 produkty leśne, takie jak drewno w stanie surowym, drewno w kłodach,
drzewa, kora surowa, korek, pnie drzew, wióry drewniane do wyrobu
miazgi drzewnej, 40 tartaki, ścinanie i przycinanie drzew, frezowanie,
szlifowanie, grawerowanie, introligatorstwo.
(111) 342389
(220) 2020 06 27
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) BŁACHOWICZ KRZYSZTOF, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VitaScale
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania.

(210) 515266

(111) 342390
(220) 2020 07 03
(210) 515571
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732)	NABORCZYK GRAŻYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE NABOR, Kraśnik (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GN NABOR
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 26.02.18, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.22, 29.01.01
(510), (511) 6 uszczelki metalowe, drobne wyroby metalowe, 7
przenośniki, podajniki, systemy transportu: transportery rolkowe,
maszyny podające i pakujące, elementy metalowe maszyn, części
zespołów linii produkcyjnych dla przemysłu spożywczego, części
do łożysk, elementy do pneumatyki i hydrauliki siłowej, 12 gąsienice
do pojazdów, elementy części samochodowych: elementy gumowe,
gumowometalowe amortyzujące, elementy stabilizatorów, poduszek zawieszenia, poduszek silnika i skrzyni biegów, uszczelnienia,
zgarniacze, wahacze, sworznie, łączniki stabilizatora, komponenty gumowe, metalowe i gumowo-metalowe dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego, tuleje do pojazdów i samolotów, osłony
i elementy amortyzujące dla motoryzacji, części do mostów napędowych, ślizgi dla motoryzacji, 17 uszczelki gumowe, komponenty
gumowe dla przemysłu spożywczego: przyssawki, odbijaki, zderzaki przenośników, bandy prowadzące, wibroizolatory, przepustnice,
amortyzatory, 35 usługi sprzedaży części metalowych, gumowych
i metalowo-gumowych dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego
i spożywczego, 40 usługi obróbki metalu, przetwórstwo elastomerów, galwanizacja, wulkanizacja, konfekcjonowanie i walcowanie
metali.
(111) 342391
(220) 2020 07 07
(210) 515701
(151) 2021 05 31
(441) 2021 01 04
(732) FEDERACJA GROMDA F.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pionki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GROMDA FIGHT CLUB
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 38 transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
transmisje audycji telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, przekazywanie informacji drogą telewizyjną,
nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, emisja programów telewizyjnych i radiowych, 41 przygotowywanie programów
radiowych i telewizyjnych, redagowanie tekstów [innych niż teksty
reklamowe], prezentacja filmów, produkcja filmów szkoleniowych,
pokazy filmów wideo, pisanie scenariuszy, kursy boksu, organizowanie meczów bokserskich, rozrywka w postaci zawodów bokserskich,
organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie walk bokserskich,
udzielanie informacji na temat wyników meczów bokserskich, organizowanie obozów sportowych, sędziowanie sportowe, przygotowywanie imprez sportowych, szkolenia zawodników sportowych,
organizowanie turniejów sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizowanie szkoleń sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
prowadzenie treningów sztuk walki, prowadzenie szkół sztuk walki,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, usługi wyrównywania szans [handicap] podczas imprez sportowych, usługi programów informacyjnych dla radia i telewizji, organizowanie rozrywki
wizualnej, usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi szkoleniowe
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, prowadzenie
zajęć poprawiających kondycję fizyczną, usługi treningowe siłowe
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i poprawiające kondycję fizyczną, szkolenia w zakresie utrzymywania
dobrej kondycji fizycznej, informacje na temat sportu.

(111) 342392
(220) 2020 07 07
(210) 515705
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 08
(732) DOMAŃSKA EDYTA, DOMAŃSKI GRZEGORZ DOMAŃSCY
FIRMA JUBILERSKA SPÓŁKA CYWILNA EDYTA DOMAŃSKA
GRZEGORZ DOMAŃSKI, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) j JUBILOVE
(540)
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przedsiębiorstwem, administracja handlowa w zakresie licencjonowania towarów i usług osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, administrowanie programami lojalnościowymi dla
konsumentów, demonstracja towarów, dystrybucja próbek, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajem
powierzchni reklamowej, prezentacja towarów w mediach, do celów
sprzedaży detalicznej, badania rynku, badania marketingowe, badanie opinii publicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
public relations, sprzedaż detaliczna ryb, sushi, maki, sashimi, makaronów i innych gotowych dań na wynos, 43 usługi dostarczania
żywności i napojów, usługi barowe, stołówki, kafeterie, kantyny, restauracje samoobsługowe, bary przekąskowe, usługi restauracyjne,
catering żywności i napojów, usługi serwowania kanapek, usługi hotelowe, zakwaterowanie tymczasowe.

(111) 342394
(220) 2020 07 09
(210) 515854
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FIONNA
(510), (511) 5 suplementy diety.
(531) 27.05.01, 27.05.21, 17.02.01, 17.02.04
(510), (511) 14 diamenty, amulety [biżuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie, kaboszony, kamienie jubilerskie, bransoletki [biżuteria],
kamienie półszlachetne, druciki z metali szlachetnych [biżuteria],
koraliki do wyrobu biżuterii, krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy
z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), perły [biżuteria], pierścionki [biżuteria], pudełka na biżuterię [szkatułki
lub puzderka], srebrne nici [biżuteria], kolczyki, zawieszki [biżuteria],
złote nici [biżuteria], oliwin [kamienie szlachetne], agaty, akcesoria
do wyrobu biżuterii, ozdoby z żółtego bursztynu, pallad, platyna
[metal], rod, różańce, spinel [kamienie szlachetne], spinki do mankietów, srebro, nieprzetworzone lub kute, szpilki do krawatów, szpilki
ozdobne, sztabki metali szlachetnych, zegarki, złoto, nieprzetworzone lub kute.
(111) 342393
(220) 2020 07 09
(151) 2021 06 17
(441) 2021 03 01
(732) SUSHI SHOP MANAGEMENT, Paryż (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POKAΪ
(540)

(210) 515815

(591) biały, czarny, zielony
(531) 03.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 żywność wyprodukowana z ryb, buliony, ekstrakty
z wodorostów do żywności, ekstrakty mięsne, filety z ryb, ser, zestawy z przetworzonych owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, skrystalizowane owoce, galaretki, marynowany imbir, ziarna
soi, zakonserwowane, do żywności, hummus [pasta z ciecierzycy],
oleje spożywcze, soki warzywne do gotowania, mleko, przetwory
mleczne, warzywa konserwowane, warzywa gotowane, warzywa
suszone, marmolada, jajka, ryby konserwowane, zupy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, solone mięso, łosoś, nieżywy, steki sojowe,
tahini [pasta z nasion sezamu], tuńczyk, nieżywy, mięso, yakitori
[japońskie danie z kurczaka], jogurt, 30 wodorosty [przyprawa],
przyprawy, batony zbożowe, biszkopty, bułeczki, czekolada, słodycze, lody, naleśniki, grzanki, musy, przetwory zbożowe, mąka, płatki
owsiane, pikantne naleśniki, ciastka ryżowe, lody jadalne, kanapki
z hot dogami, majonez, pasta sojowa [przyprawa], musztarda, makaron, chleb, pasty skrobiowe, wypieki, pizza, quiche [placek przygotowywany na słono], ramen (japońskie danie na bazie makaronu),
pierogi, ravioli, gotowe posiłki na bazie makaronu, ryż, sajgonki,
kanapki, sosy, kasza manna, sushi, maki, 35 reklama, zarządzanie

(111) 342395
(220) 2020 07 10
(210) 515882
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) Paigo GmbH, Verl (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Paigo
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi biurowe, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, przetwarzanie danych do celów
administracyjnych, agencje informacji handlowej, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 36 usługi
finansowe, sprawy monetarne, ściąganie należności i faktoring, gromadzenie informacji finansowych, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo w zakresie
długów, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu do treści, serwisów internetowych i portali, 41 usługi szkoleniowe i treningowe, usługi rozrywkowe, kursy edukacyjne dotyczące finansów,
usługi w zakresie oświaty, nauczanie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], wynajem programów komputerowych, 45 usługi prawne,
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
licencjonowanie baz danych [usługi prawne].
(111) 342396
(220) 2020 07 13
(210) 515973
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine (US)
(540) (znak słowny)
(540) RAID FAMILY
(510), (511) 5 środki chwastobójcze i środki do tępienia szkodników,
insektycydy, preparaty przeciw molom, środki odstraszające owady,
fungicydy, środki przeciwko gryzoniom, 7 rozpylacze owadobójcze
[maszyny], rozpylacze insektycydów [narzędzia ręczne, elektryczne].
(111) 342397
(220) 2020 07 14
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 22
(732) CYRAN ANNA USEBORN., Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty Brand
(540)

(531) 27.05.01

(210) 516006
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(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bibuły, bony
wartościowe, kalendarze, kartki z życzeniami, koperty jako artykuły
piśmienne, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe, ulotki, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów reklamowych,
wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi handlu detalicznego
w zakresie opakowań, usługi informacyjne dla konsumentów.

(111) 342398
(220) 2020 07 16
(210) 516102
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) STOWARZYSZENIE POLSKA MISJA MEDYCZNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T4 TRAVEL TRAUMA TROPICS TACTICS Polska Misja Medyczna
(540)

(591) biały, czerwony, czarny, pomarańczowy, zielony, żółty,
niebieski
(531) 02.03.04, 02.09.01, 06.06.01, 25.05.05, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, szkoleniowe w tym dotyczące planowania podróży planowania wyjazdów do krajów „podwyższonego ryzyka” przy uwzględnieniu bezpieczeństwa podróży i sytuacji
kryzysowych zasad transportu improwizowanego, postępowania
w kryzysowych sytuacjach, postępowania w sytuacjach traumatycznych na miejscu wypadku, wykonywania badań urazowych, zabezpieczenia dróg oddechowych, postępowania w hipotermii, dostępu
do naczyniowego i zasad prowadzenia płynoterapii, nowoczesnych
metod tamowania krwotoków, chorób występujących w krajach
tropikalnych, taktyki i postępowania w sytuacjach zagrożenia życia
z powodu sytuacji zakładniczych, strzelaniny oraz udzielenia pomocy
w zależności od gradacji zagrożenia kontaktem ogniowym, organizowanie pokazów, ćwiczeń praktycznych, opracowanie scenariuszy
symulacyjnych, organizowanie sympozjów, konferencji, publikacje
elektroniczne online książek, instrukcji, materiałów szkoleniowych,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
nagrywanie filmów na nośnikach elektronicznych, produkcja filmów
i programów radiowych,, usługi w zakresie tłumaczeń, 44 doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia.
(111) 342399
(220) 2020 07 17
(210) 516141
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) ROSA MARCIN P.H.U. ROSNET, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VirBiotic
(540)

(591) brązowy, złoty, szary
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 24.17.05, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.18, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 1 witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji
witamin, proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, proteiny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, 3 olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe,
wosk krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, kosmetyki, kosmetyki
organiczne, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki
naturalne, kosmetyki do włosów, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki do ust, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki
do pielęgnacji urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do ozdabiania, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mleczek,
kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki
w postaci różu, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kremy
samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki zwężające pory stosowane jako
kosmetyki, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające
balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki mineralne [kosmetyki], pianki [kosmetyki], perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, płynne kremy [kosmetyki], płyny
do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
płyny do twarzy [kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie
słoneczne [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki],
środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych,
toniki [kosmetyki], 5 preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla
zwierząt, mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety,
mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, naturalne suplementy diety do leczenia
klaustrofobii, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, probiotyki (suplementy), suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, 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 pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się
głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia,
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy
diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety stosowane
w poście modyfikowanym, suplementy diety w płynie, suplementy
diety w proszku zawierające zarodniki ganoderma lucidum, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety z kwasem foliowym, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające węgiel aktywny, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy do karm
do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy ziołowe,
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suplementy z wapniem, suplementy z siarą, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy witaminowe w postaci
plastrów, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy prebiotyczne, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, suplementy odżywcze składające
się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się głównie
z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy
odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy mineralne do żywności, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety,
leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki ziołowe,
leki wzmacniające, leki weterynaryjne, leki stosowane w chorobach
układu pokarmowego, leki seroterapeutyczne, leki sercowo-naczyniowe stosowane w zawale mięśnia sercowego, leki przeciwgrzybiczne, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwmigrenowe, leki przeciwnadciśnieniowe, leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwrakowe,
leki przeciwskurczowe, leki przeciwskurczowe, cholinolityczne, leki
przeciwtrądzikowe, leki przeciwwirusowe do leczenia HIV, leki przeciwwirusowe do leczenia grypy, leki przeciwwymiotne do porannych nudności, leki przeciwzakaźne, leki przeciwzakrzepowe, leki regulujące cykl miesiączkowy, leki sercowo-naczyniowe do stosowania
w leczeniu nadciśnienia tętniczego, leki sercowo-naczyniowe stosowaniu w leczeniu wstrząsów, leki sercowo-naczyniowe stosowane
w leczeniu arytmii, leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu
zastoinowej niewydolności serca (ZNS), leki sercowo-naczyniowe
stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej, leki antyalergiczne, leki antydepresyjne, leki cytostatyczne do celów medycznych, leki dla ludzi,
leki do celów stomatologicznych, leki do wszczepiania, leki działające na autonomiczny układ nerwowy do celów medycznych, leki hipoglikemizujące, leki homeopatyczne, leki na alergię, leki na kiłę, leki
przeciw hipokalcemii poporodowej, leki przeciw malarii, leki przeciw
nowotworom, leki przeciw zakażeniom skóry, leki przeciwarytmiczne, leki przeciwgorączkowe, leki przeciwgorączkowe o działaniu
uspokajającym, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi
informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.

(111) 342400
(220) 2020 07 20
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) BRYGIER DAMIAN, Czerlejenko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOSPODARSTWO
RODZINNE
WIELKOPOLSKI KURCZAK EKOLOGICZNY
(540)

(210) 516212

DAMIAN

BRYGIER

(591) zielony, ciemnobrązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 03.07.03
(510), (511) 29 mięso z kurczaków, drób jako kurczaki, ekstrakty mięsne z kurczaków.
(111) 342401
(220) 2020 07 20
(210) 516239
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 15
(732)	A&M-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GARDENIA DEWELOPER
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 36 usługi deweloperskie w zakresie sprzedaży obiektów budowlanych i lokali mieszkalnych, wynajem budynków, wynajem domów, wynajem lokali, wynajem mieszkań, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń
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biurowych, wynajem powierzchni handlowej, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, 37 usługi budowlane, usługi budowlane
i konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, budowanie nieruchomości, usługi budowlane w zakresie lokali usługowych,
usługi budowlane w zakresie powierzchni handlowych.

(111) 342402
(220) 2020 07 21
(210) 516248
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) ROYAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROYAL MEDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Royal Investment
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, biznesowe usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, administrowanie działalnością gospodarczą, gromadzenie informacji handlowych, opracowywanie informacji gospodarczych, usługi
w zakresie wyszukiwania danych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych], rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, prowadzenie pokazów handlowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, prezentacje towarów i usług, usługi w zakresie pokazów towarów, analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, zarządzanie mieszkaniami, usługi doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej w zakresie
obrotu nieruchomościami, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą dotyczącą nieruchomości, prezentowanie w mediach
i w Internecie nieruchomości dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży nieruchomości dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci
kablowych lub innych form przekazu danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi handlowe online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem Internetu, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie informacji
handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze w zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym
zakresie, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 36 administrowanie
nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub
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wynajmie gruntu, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych,
pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie
instrumentów finansowych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem Internetu w dziedzinie inwestycji finansowych,
udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie,
usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi
finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego, usługi
pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, finansowanie inwestycji budowlanych, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa lub wynajem budynków, pobieranie czynszów, agencje pobierania czynszów, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agencje
mieszkaniowe [mieszkania], agencje nieruchomości, agencje ubezpieczeniowe, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie
wynajmu budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości dla
roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny i analizy finansowe, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem budynków, wynajem domów, wynajem lokali
na cele biurowe, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń
handlowych, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, dostarczanie informacji
o kredytach, finansowanie kredytów, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, planowanie i zarządzanie finansowe, usługi w zakresie nieruchomości
związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, wycena i zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie aktywami
na rzecz osób trzecich, zarządzanie finansami, zarządzanie finansami
dla firm, zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie
finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe projektami
budowlanymi, zarządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie gruntami, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem
nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie powiernicze inwestycjami, zarządzanie ryzykiem finansowym, doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje finansowe,
inwestycje majątkowe [nieruchomości], usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, planowanie inwestycji w nieruchomości, administrowanie inwestycjami, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, zarządzanie inwestycjami
w zakresie hipoteki, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące
nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, zarządzanie mieszkaniami, usług doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą
dotyczącą nieruchomości, sprzedaż mieszkań, apartamentów, sprzedaż nieruchomości, 37 przekształcenie obiektów biznesowych, budowa obiektów sportowych, wypoczynkowych i rolnych, budowa
obiektów medycznych, budowa obiektów publicznych, budowa
obiektów do celów sportowych i rekreacyjnych, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], budowa nieruchomości

[budownictwo], burzenie konstrukcji, usługi rozbiórkowe, budowa
fabryk, budowa i naprawa magazynów, wznoszenie zakładów produkcyjnych, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych,
konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego, wynajem
sprzętu budowlanego, nadzór budowlany, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad
robotami budowlanymi, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, zarządzanie projektem budowy, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, przygotowanie terenu, 42 usługi projektowania, doradztwo projektowe,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej,
opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie [projektowanie] restauracji, planowanie [projektowanie]
biurowców wielopiętrowych, planowanie [projektowanie] sklepów,
planowanie [projektowanie] klubów, planowanie [projektowanie]
biur, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie centrów handlowych, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie domów, projektowanie hoteli, projektowanie obiektów biznesowych, projektowanie obiektów sportowych, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, projekty architektoniczne
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych,
usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi doradcze
w zakresie projektowania, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowania obiektów
biznesowych, usługi projektowania w zakresie umeblowania, usługi
projektowania w zakresie restauracji, usługi projektowania wnętrz
budynków, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania
wyposażenia sklepów, usługi w zakresie projektowania budynków,
usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi w zakresie inżynierii budowlanej.

(111) 342403
(220) 2020 07 23
(210) 516347
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 15
(732) FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI CYFROWEJ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uczymy dzieci programować UDP
(540)

(591) niebieski, biały, zielony
(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.20,
26.01.21, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.23, 27.05.24,
26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10
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(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje komputerowe
do pobrania, publikacje elektroniczne, w tym do pobrania, e-booki,
publikacje elektroniczne w postaci biuletynów informacyjnych, gazet, czasopism, katalogów, publikacje elektroniczne, w tym materiały
dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenie zajęć, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania i przesyłania danych, urządzenia
oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/
lub obrazu, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, 16 publikacje drukowane, biuletyny informacyjne, gazety,
czasopisma [periodyki], katalogi, drukowane materiały dydaktyczne, w tym materiały dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenie zajęć, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome,
zabawki elektroniczne, zabawki do odtwarzania dźwięku, gry, gry
elektroniczne, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
badania rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, marketing ukierunkowany, profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie zabawek,
gier, gier elektronicznych, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy online, 41 edukacja, nauczanie, w tym przy wykorzystaniu Internetu, usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, informacja
o edukacji, prowadzenie szkoły, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie książek, podręczników, kształcenie praktyczne,
usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, w tym materiałów dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenia zajęć,
wydawanie biuletynów, gazet, czasopism, katalogów, e-booków
i audiobooków, usługi informacyjne dotyczące edukacji, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.

(111) 342404
(220) 2020 07 28
(210) 516526
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) WIECZOREK WOJCIECH GREENXPOWER, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GXP
(510), (511) 4 energia elektryczna, mieszanki paliwa zgazowanego,
35 usługi w zakresie zgromadzenia na rzecz osób trzecich, w celu
sprzedaży hurtowej i detalicznej, towarów obejmujących brykiety
drzewne, brykiety materiałów palnych, brykiety węglowe, brykiety
z torfu, energię elektryczną, paliwo gazowe, mieszanki paliwa zgazowanego, usługi w zakresie zgromadzenia na rzecz osób trzecich,
w celu sprzedaży hurtowej i detalicznej, towarów obejmujących
palniki do acetylenu, aparaturę i instalacje chłodnicze, armaturę
do pieców, armaturę bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji
wodnych, grzejniki do centralnego ogrzewania, chłodnice do cieczy,
chłodnice do pieców, aparaturę i instalacje oraz urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, instalacje i urządzenia do chłodzenia, rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn,
zasobniki ciepła, czajniki i grzejniki elektryczne, dmuchawy, filtry
powietrza do klimatyzacji, armaturę regulacyjną i bezpieczeństwa
do przewodów oraz urządzeń gazowych, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, kolektory słoneczne, kotły grzewcze, kanały kominowe
i urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, lady chłodnicze, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, aparatura do oddymiania
nie do celów medycznych, urządzenia do ogrzewania na paliwa
stałe, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
instalacje do ogrzewania wodnego, osprzęt do palników gazowych,
urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, palniki
gazowe, nakładki do palników gazowych, piece, piece słoneczne,
pompy cieplne, armatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania i klimatyzacji powietrza, regulatory wyciągów,
instalacje i aparaturę sanitarną, instalacje do schładzania wody, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, aparaturę
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do wentylacji i klimatyzacji, wentylatory i klimatyzatory, wężownice
będące częścią instalacji destylacyjnych grzewczych i chłodniczych,
instalacje do schładzania wody, regulatory do wyciągów stosowanych w ogrzewnictwie, zasuwy i szyby do wyciągów stosowanych
w ogrzewnictwie, 37 usługi budowlane w zakresie napraw i usług,
wynajem sprzętu budowlanego, usługi budowlane, usługi w zakresie czyszczenia budynków z zewnątrz i wewnątrz, usługi w zakresie
czyszczenia i naprawy kotłów, usługi w z zakresie czyszczenia kominów, czyszczenia okien, usługi w zakresie instalacji drzwi i okien,
usługi w zakresie eliminacji zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
usługi w zakresie informacji budowlanej, usługi w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy maszyn, usługi w zakresie instalowania
drzwi i okien, usługi w zakresie instalowania i naprawy pieców, usługi w zakresie instalowania i naprawy urządzeń elektrycznych, usługi
w zakresie instalowania i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych,
usługi w zakresie instalowania i naprawy urządzeń dla chłodnictwa,
usługi w zakresie instalowania oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, usługi w zakresie izolowania budynków, usługi w zakresie
instalowania, konserwacji i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji alarmowych i przeciwpożarowych,
usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, usługi
w zakresie instalowania rusztowań, usługi w zakresie murowania,
usługi w zakresie instalacji drzwi i okien, usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, usługi w zakresie tapetowania, tynkowania,
usługi dekarskie.

(111) 342405
(220) 2020 07 28
(210) 516529
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gronowo Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STELLA PADD
(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 kratka niemetalowa na padoki, stabilizująca grunt,
trawnikowa, budowlana, ogrodowa, drogowa, parkingowa.
(111) 342406
(220) 2020 07 30
(210) 516608
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) MARSZEWSKI JANUSZ TUŻ TUSZ TATTOO, Poznań (PL);
POWSTAŃSKI PAWEŁ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tuż Tusz TATTOO
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 26.01.18, 20.01.03, 20.01.11
(510), (511) 44 salony tatuażu, usługi w zakresie tatuażu. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 342407
(220) 2020 07 31
(210) 516656
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
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(554) (znak przestrzenny)
(540) DZIKA KACZKA
(540)

(591) biały, brązowy, beżowy, ciemnoniebieski, czarny, niebieski,
srebrny, zielony, złoty, pomarańczowy
(531) 03.07.06, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15, 06.03.05,
25.01.15, 25.01.17, 19.07.01, 19.07.17
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wódki.
(111) 342408
(220) 2020 08 04
(210) 516791
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732)	ADVISORY TRUST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MacDonald & Associates
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące planowania działalności
gospodarczej, administrowanie zawarte w tej klasie, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie w zakresie
oceny przedsiębiorstw, analiza danych biznesowych, analiza danych
i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania
działalnością gospodarczą, analiza położenia (stanu) firmy, analiza
rynku, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza trendów biznesowych, analiza trendów marketingowych, analiza
zarządzania w biznesie, analiza zysków biznesowych, analizy badań
rynkowych, analizy biznesowe rynków, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy
gospodarcze, analizy kosztów i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, analizy rynku, audyt działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, badania
biznesowe, badania dla celów działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania ekonomiczne do celów
działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe,
badania w zakresie biznesu, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie wydajności działalności
gospodarczej, badanie działalności gospodarczej i rynku, biznesowe
usługi doradcze i konsultacyjne, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia
interesów, doradztwo biznesowe, doradztwo dla przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące
korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo handlowe

w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
związane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie efektywności
biznesowej, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie nabywania przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji
przedsiębiorstw, doradztwo związane z audytem, doradztwo związane z zarządzaniem, dostarczanie danych dotyczących działalności
gospodarczej, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, gromadzenie informacji dla firm, interpretacja
danych dotyczących badań rynku, informacja handlowa, informacja
o działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie
badań biznesowych, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych,
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, konsultacje
w zakresie oceny rynku, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, nabywanie przedsiębiorstw,
nabywanie informacji handlowych, nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki, nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy,
nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji
i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, planowanie działalności gospodarczej, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie sukcesji w firmach, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośredniczenie
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, poszukiwania
przejęć firm, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], profesjonalne
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], przenoszenie
personelu, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, przetwarzanie,
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, rachunkowość, księgowość i audyt, strategiczna analiza biznesowa, usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, usługi doradcze i informacyjne
w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi doradcze w zakresie przejęć firm, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością handlową, usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodar-
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czej, usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi
doradztwa biznesowego, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
biznesowego, usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi konsultacji
biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi
księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, usługi oceny rynku, usługi planowania dla przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w interesach, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej,
usługi w zakresie business intelligence [analityki biznesowej], usługi
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie
oceny podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie oceny rynku,
usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 36 administrowanie finansami, administrowanie
funduszami i inwestycjami, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, administrowanie inwestycjami, analiza inwestycyjna, analizy
danych finansowych, analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów
wartościowych, badania finansowe, badania finansowe w dziedzinie
zarządzania ryzykiem, doradcze usługi zarządzania finansowego, dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo dotyczące inwestycji
kapitałowych, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości,
doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo
finansowe dotyczące podatków, doradztwo finansowe dotyczące
rozliczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo finansowe w zakresie podatków, doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków,
doradztwo finansowe w zakresie planów emerytalnych, doradztwo
finansowe w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo kredytowe, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], doradztwo
podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo ubezpieczeniowe,
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach papierów wartościowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie inwestycji kapitałowych, doradztwo w zakresie inwestycji
finansowych, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, doradztwo w zakresie
kart kredytowych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie podatków
dochodowych [finansowe], doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy politycznych, dostarczanie kapitału inwestycyjnego, działalność finansowa, faktoring, finansowe (doradztwo-), finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, finansowe (informacje-), finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, finansowe usługi konsultingowe, indywidualne planowanie finansowe, informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, informacje finansowe i wyceny, informacje inwestycyjne, inwestycje kapitałowe,
inwestycje finansowe, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów
wartościowych, inwestycje majątkowe [nieruchomości], inwestycje
przemysłowe, inwestycje w fundusze powiernicze, konsultacje finansowe związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, konsultacje
kredytowe, konsultacje związane z bankowością, korporacyjne usługi
powiernicze, maklerstwo, monitorowanie portfeli finansowych, monitorowanie wyników inwestycji, monitorowanie funduszy inwestycyjnych, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, ob-
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rót finansowymi instrumentami pochodnymi, obrót opcjami
papierów wartościowych, oceny i wyceny finansowe, ocena sytuacji
finansowej i wystawianie raportów kredytowych, opracowania finansowe, organizowanie finansów dla firm, organizowanie inwestycji, organizowanie kredytów, organizowanie transakcji finansowych, organizowanie transferu pieniędzy, organizowanie ubezpieczenia,
organizowanie udzielania kredytów handlowych, planowanie finansowe, planowanie funduszy powierniczych, planowanie i zarządzanie
finansowe, planowanie majątkowe [porządkowanie spraw finansowych], planowanie podatkowe [nie księgowe], porady w zakresie oceny finansowej, porady w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwo
inwestycyjne, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo handlowe w zakresie rozliczania zbycia papierów wartościowych,
pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo reasekuracyjne, pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych i aktywów, pośrednictwo w usługach
finansowych, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych,
pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i towarów, powiernictwo, pożyczki, pozyskiwanie inwestycji finansowych, pozyskiwanie kapitału, profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów,
prognozy finansowe, prowadzenie transakcji na rynku kapitałowym,
przygotowywanie analiz finansowych, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, rynek dewizowy, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, sporządzanie raportów kredytowych, sprawy monetarne, szacunki w celach finansowych, transakcje finansowe, transakcje
dewizowe, transakcje monetarne, transakcje gotówkowe i transakcje
walutowe, transfer funduszy, transfer pieniądza elektronicznego, ubezpieczenia, udostępnianie i aranżowanie finansowania, udostępnianie
i aranżowanie transakcji finansowych, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji inwestycyjnych, udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie
informacji, konsultacji i porad w dziedzinie bankowości inwestycyjnej,
usługa zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi administracyjne w zakresie inwestycji, usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, usługi badań dotyczących finansów, usługi badawcze
dotyczące inwestycji, usługi badawcze w zakresie inwestycji finansowych, usługi badawcze związane z bankowością, usługi bankowe,
usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi doradcze
dotyczące finansowania, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące bankowości, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne,
usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi doradcze w zakresie strategii
finansowych, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, usługi
doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usługi doradcze związane z inwestycjami, usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania
ryzykiem, usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, usługi doradztwa powierniczego, usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw,
usługi finansowania, usługi finansowania projektów, usługi finansowe, usługi finansowe dotyczące inwestycji, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi giełdowe, usługi
gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, usługi gwarancyjne, usługi informacji finansowej, usługi informacji i doradztwa finansowego,
usługi inwestycyjne, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie bankowości inwestycyjnej, usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji, usługi konsultingu finansowego,
usługi kredytowe, usługi maklerskie, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi monetarne, usługi oceny gwarancji finansowych, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, usługi podatkowe i celne, usługi poręczeń, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania
przez inne instytucje finansowe, usługi pośrednictwa walutowego,
usługi powiernictwa i doradztwa inwestycyjnego, usługi powiernicze, usługi pożyczek finansowych, usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie analiz finansowych, usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie badań finansowych, usługi w zakresie
badań i analiz finansowych, usługi w zakresie bankowości inwestycyj-

32

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 25/2021

nej, usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, usługi w zakresie
doradztwa kredytowego, usługi w zakresie dotacji finansowych, usługi w zakresie finansów handlowych, usługi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie
pozyskiwania funduszy, usługi w zakresie wycen, usługi w zakresie
wyceny finansowej, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi
w zakresie zarządzania inwestycjami, usługi w zakresie zarządzania
aktywami, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi,
usługi walutowe, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
usługi zarządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami,
usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka, usługi związane z niewypłacalnością, usługi związane z upadłością, usługi związane z zarządzaniem funduszami, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wyceny finansowe, wyceny fiskalne, wyceny
firm w zakresie ocen kondycji finansowych, wyceny portfeli papierów
wartościowych, zabezpieczanie funduszy, zapewnianie finansowania,
zapewnianie kapitału obrotowego, zapewnienie finansowania dla
firm, zarządzanie aktywami, zarządzanie finansami, zarządzanie funduszem, zarządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie finansowe spółkami
holdingowymi, zarządzanie funduszami typu private equity, zarządzanie finansowe udziałami w innych firmach, zarządzanie finansowe
funduszami powierniczymi, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie
funduszami typu offshore, zarządzanie funduszem hedgingowym,
zarządzanie funduszem inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie
funduszem inwestycyjno-kapitałowym, zarządzanie inwestycjami,
zarządzanie kapitałem, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie papierami wartościowymi, zarządzanie
portfelem, zarządzanie powiernicze, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie ryzykiem kontrahentów, zarządzanie udziałami,
zarządzenie funduszem kapitałowym, zbieranie funduszy.

(111) 342409
(220) 2020 08 07
(210) 516885
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) PASZYŃSKI BRONISŁAW, Oława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZNiB Wspólnota
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 342410
(220) 2020 08 10
(210) 516945
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE CERTECH
JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA JAWNA, Niedomice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GRUNTON
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
(111) 342411
(220) 2020 08 10
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) WEISS MARCIN SECOM, Nysa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AV MARKET
(540)

(210) 516966

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 9 czujniki, czujniki elektroniczne, czujniki elektryczne,
dzwonki sygnalizacyjne, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki
alarmowe, elektroniczne dzwonki ostrzegawcze, zdalnie sterowane
gniazdka, kalkulatory, kalkulatory elektroniczne, urządzenia sterujące
oświetleniem, regulatory oświetlenia, komponenty elektryczne i elektroniczne, termometry, cyfrowe urządzenia pomiarowe, elektryczne
urządzenia pomiarowe, termostaty elektryczne, regulatory temperatury, elektryczne timery, programatory czasowe, ładowarki, fotorezystory,
kondensatory, diody świecące [LED], dławiki wysokonapięciowe, dławi-

ki kompensacyjne, kontrolery czujników, elektryczne urządzenia kontrolne, elektroniczne systemy kontrolne, mierniki panelowe, rezystory
nastawne [potencjometry], rezonatory kwarcowe, oporniki elektryczne
[rezystory], stabilizatory napięcia, tranzystory, układy scalone, wyświetlacze, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, wyświetlacze elektroniczne,
wyświetlacze z diodami LED, panele wyświetlaczy ciekłokrystalicznych
z tranzystorem cienkowarstwowym [TFT-LCD], elektroniczne zasilacze, zasilacze sieciowe, przekaźniki, przełączniki elektryczne, radiatory,
anteny, głośniki, kable połączeniowe, części i akcesoria do urządzeń
komunikacyjnych, konwertery sygnałów, piloty zdalnego sterowania,
piloty do urządzeń elektronicznych, adaptery, rozdzielacze układowe,
35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie urządzeń elektrycznych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie urządzeń elektronicznych.

(111) 342412
(220) 2020 08 10
(210) 516976
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB Bałdyga smakuje w całej Polsce
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon,
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki,
galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy
mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty
gotowe na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny,
35 badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże, organizowanie wystaw lub targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną żywnością
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży
mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy,
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek,
produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe,
smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny,
produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny,
przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy
mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branż: spożywczej,
odzieżowej, obuwniczej.
(111) 342413
(220) 2020 08 13
(210) 517102
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZU OSZCZĘDNOŚCI
(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, dane zapisane
elektronicznie, pliki multimedialne do pobrania, oprogramowanie
do zabezpieczania baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, sprzęt przetwarzający dane, nośniki danych, magnetyczne i optyczne nośniki danych z nagraniami, moduły ładowalne z publikacjami elektronicznymi i/lub z treściami multimedialnymi, karty
magnetyczne kodowane, czytniki kart, karty z układem scalonym lub
procesorem, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
karty obciążeniowe i osobiste karty identyfikacyjne, karty wielofunkcyjne do usług finansowych, karty identyfikacyjne, aparatura elektroniczna
do weryfikacji autentyczności kart płatniczych i usług finansowych,
urządzenia do weryfikacji danych, oprogramowanie komputerowe
wspomagające świadczenie usług finansowych i inwestycyjnych, programy komputerowe, programy komputerowe aplikacyjne, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie
z terminalami i czytnikami, urządzenia i przyrządy multimedialne, 16
reklamowe artykuły z papieru lub z kartonu, materiały drukowane, czasopisma, kalendarze, broszury, ulotki, kartki papieru do robienia notatek, informatory, cenniki, publikacje, książki, prospekty, foldery, katalogi,
karty uprawniające, materiały szkoleniowe i instruktażowe, plakaty, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, 35 dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, marketing cyfrowy, reklamy
online, reklamy telewizyjne, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania
danych, przetwarzanie, systematyzacja, zarządzanie danymi, rejestracja
komunikatów pisemnych i danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych dla celów zarządzania zbiorami informatycznymi zawierającymi te
dane, specjalistyczne doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, analiza danych biznesowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, aktualizacja informacji dotyczących
działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza rynku, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza funkcjonowania
firm, badania opinii, usługi informacyjne w zakresie otwartych funduszy
emerytalnych, indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych
kont zabezpieczenia emerytalnego, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, sporządzanie raportów ekonomicznych, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi
w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi w zakresie
zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, analizy kosztów,
ekspertyzy opłacalności, sondaże, prognozy ekonomiczne, prognozy
rynkowe, sporządzanie wyciągów z kont, usługi rachunkowe, informacje
statystyczne, ekonomiczne, doradztwo handlowe i gospodarcze, prowadzenie interesów osób trzecich, ekspertyzy i informacje w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc przy prowadzeniu i zarządzaniu
przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji
rachunkowości, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza trendów biznesowych, analiza zysków biznesowych, badania rynkowe, badania i analiza w dziedzinie manipulacji rynkowych,
badania dotyczące cen, analizy funkcjonowania firm, analizy kosztów
i korzyści, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, dostarczanie informacji
handlowych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online,
dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, sporządzanie
raportów handlowych, usługi oceny rynku, usługi gromadzenia danych
z badań rynku, wyceny handlowe, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 36 informacje finansowe, usługi w zakresie doradztwa ekonomicznego, doradztwo w zakresie inwestycji,
doradztwo w zakresie rynków kapitałowych, ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego oraz polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, doradztwo finansowe w zakresie podatków, emitowanie papierów wartościowych, inwestycje kapitałowe,
lokaty kapitału, skup i sprzedaż papierów wartościowych, skup i sprzedaż instrumentów finansowych, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, działalność finansowa, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, administrowanie systemami ubezpieczeń, admini-
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strowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, udzielanie informacji w zakresie ubezpieczeń,
ocena roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie ubezpieczeń, administrowanie działalnością ubezpieczeniową, administrowanie planami
ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania dotyczące ubezpieczeń, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi finansowania składek ubezpieczeniowych,
administrowanie funduszami na zlecenie, analizy finansowe, tworzenie wspólnego kapitału, lokaty kapitałów, organizacja zbiórek, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, sponsoring, usługi związane z emisją lub
obsługą papierów wartościowych innych podmiotów, administrowanie
funduszami wspólnego inwestowania, dostarczanie kapitału inwestycyjnego, elektroniczne transakcje, usługi w zakresie obrotu papierami
wartościowymi, skup i sprzedaż walut, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi w zakresie deponowania papierów wartościowych, tworzenie i zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi,
tworzenie i zarządzenie funduszami inwestycyjnymi, usługi w zakresie
rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie pakietami papierów wartościowych na zlecenie,
doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, pośrednictwo
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych, pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy,
zarządzanie kapitałem, wykonywanie operacji czekowych i wekslowych, dokonywanie transakcji finansowych, usługi w zakresie rozliczeń
finansowych transakcji z zagranicą, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego, doradztwo ekonomiczno-finansowe i informatyczne w zakresie zarządzania rynkiem kapitałowym, doradztwo
w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, organizowanie
kapitałów finansowych i rzeczowych, tworzenie towarzystw powierniczych, zarządzanie aktywami, usługi w zakresie inwestycji powierniczych, lokowanie powierzonych środków na rynkach kapitałowych
w Polsce i za granicą, usługi i operacje finansowe na giełdach towarowych i kapitałowych, ubezpieczenia emerytalne, tworzenie towarzystw
ubezpieczeń emerytalnych, tworzenie dobrowolnego funduszu, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie indywidualnych kont
emerytalnych, tworzenie dobrowolnego funduszu, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia
emerytalnego, zarządzanie dobrowolnym funduszem i reprezentowanie dobrowolnego funduszu wobec osób trzecich, tworzenie funduszy
emerytalnych, tworzenie otwartych funduszy emerytalnych, zarządzanie funduszami emerytalnymi, usługi finansowe, serwis finansowy,
przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi,
prowadzenie obsługi finansowej obrotów z zagranicą, świadczenie
usług brokersko-maklerskich, prowadzenie kont maklerskich i informacja o stanie tych kont, ekspertyzy podatkowe, usługi informacyjne z zakresu ubezpieczeń i finansów, doradztwo podatkowe w zakresie ekspertyz do celów podatkowych oraz wyceny do celów podatkowych,
zbieranie funduszy, usługi depozytowe w zakresie papierów wartościowych, analiza inwestycyjna, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi
w zakresie planowania finansowego, ocena sytuacji finansowej, doradztwo finansowe w zakresie planów emerytalnych, doradztwo finansowe
w sprawach papierów wartościowych, doradztwo finansowe dotyczące
rozliczeń, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, informacje finansowe i wyceny,
informacje inwestycyjne, rejestracja papierów wartościowych, rejestracja udziałów, udostępnianie informacji na temat kontraktów terminowych typu futures, skomputeryzowane analizy finansowe, rejestrowanie transferu papierów wartościowych, wystawianie wyciągów z konta,
obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, kontrakty terminowe, pośrednictwo inwestycyjne, obrót finansowymi instrumentami pochodnymi, usługi finansowe w zakresie papierów wartościowych,
zarządzanie portfelami papierów wartościowych, usługi inwestycyjne,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, elektroniczne
przetwarzanie płatności, organizowanie transferu pieniędzy, prowadzenie transakcji na rynku kapitałowym, usługi finansowania, administrowanie finansowe planami emerytalnymi pracowników, alokacja aktywów, pozyskiwanie kapitału finansowego, zarządzanie aktywami
na rzecz osób trzecich, zarządzenie funduszem kapitałowym, usługi
w zakresie ubezpieczeń emerytalnych, wycena i oszacowanie wartości
majątku, usługi udostępniania produktów funduszy emerytalnych
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na odległość, usługi udostępniania usług finansowych na odległość,
usługi zarządzania środkami finansowymi poprzez łącza telefoniczne,
satelitarne i komputerowe na odległość, usługi informacji kapitałowej
i inwestycyjnej udzielanej za pośrednictwem sieci komputerowej,
świadczenie usług finansowych poprzez aplikacje bezprzewodowe, 38
usługi przesyłania danych za pomocą sieci komputerowych, usługi w zakresie udostępniania sieci komputerowych, przesyłanie danych za pomocą terminali, komunikacja w sieci elektronicznej, 41 nauczanie i szkolenia, 42 programowanie komputerowe stosowane w ubezpieczeniach
emerytalnych, projektowanie oprogramowania komputerowego stosowanego w ubezpieczeniach emerytalnych, opracowywanie baz danych,
45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi prawne związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, prowadzenie negocjacji.

(111) 342414
(220) 2020 08 16
(210) 517180
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 08
(732) SKŁODOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zaręby Kościelne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORN ENERGY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 03.04.02, 03.04.13
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, błonnik pokarmowy, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, pasza lecznicza dla
zwierząt, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
z pierwiastkami śladowymi zwierząt, suplementy diety dla zwierząt,
31 karmy i pasze dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, makuchy z kukurydzy dla bydła, produkty z kukurydzy do spożycia przez zwierzęta, wzbogacane
substancje odżywcze dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt,
mączka dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych,
napoje dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], otręby [pokarm dla
zwierząt], otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, produkty
do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasza dla zwierząt, słoma [pasza], sól dla bydła, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, wapno do pasz, zboże w ziarnach
nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno do żywienia zwierząt, kiszone gniecione ziarno kukurydzy, kiszona śruta rzepakowa, kiszonka
z kukurydzy, kukurydza do spożycia przez zwierzęta, mieszanki paszowe dla zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt.
(111) 342415
(220) 2020 08 17
(210) 517205
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) natural LIFT ODMŁADZAJĄCA SIŁA FITOHORMONÓW
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, lakiery do włosów,
szampony, suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat
do użytku jako kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust,
błyszczyki do ust, kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs, eyelinery,
korektory kosmetyczne, cienie do powiek, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy, kremy
wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów, środki
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, paski do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy,
środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toaletowe, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, olejki do ciała, olejki do rąk, olejki do twarzy, olejki do włosów, esencje
eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne],
farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji,
wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno
zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole wybielające, sody wybielające, sole
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone
kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, kremy, emulsje, mleczka,
balsamy i żele do rąk, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele
do twarzy, balsamy, inne niż do celów medycznych, peelingi do skóry, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, peelingi do rąk, płyny do pielęgnacji ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy,
płyny do pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, oliwka do rąk, oliwka
do twarzy, oliwki do włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maski kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosmetyczne do rąk, maski kosmetyczne
do twarzy, maski kosmetyczne do włosów, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach,
środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci,
sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, bibułki z pudrem do twarzy, podkłady kosmetyczne
do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, serum do ciała, serum do rąk, serum do twarzy,
serum do włosów, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe],
preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki
do samoopalania, preparaty do opalania, preparaty przyspieszające
opalanie, preparaty przyspieszające powstawanie opalenizny, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty po opalaniu,
mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki], preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych,
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, preparaty toaletowe, olejek migdałowy, mydło migdałowe, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty, preparaty ściągające
do celów kosmetycznych, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, barwniki
do celów kosmetycznych, korund [materiał ścierny], barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzujące, tlenek glinu [materiał
ścierny], olejki eteryczne z drzewa cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe [perfumy], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, rzęsy sztuczne, preparaty do odymiania [perfumy],
preparaty odżywcze do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], eks-
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trakty ziołowe do celów kosmetycznych, olejek jaśminowy, środki
do usuwania lakieru, olejek lawendowy, preparaty do wybielania
skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skóry [pasty], etui na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, puder
do twarzy, esencja mięty [olejek eteryczny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, olejki do perfum i zapachów, olejki toaletowe,
preparaty do odbarwiania, preparaty fitokosmetyczne, olejek różany, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji
i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, mianowicie lecznicze balsamy,
maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.

(111) 342416
(220) 2020 08 19
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lubella TRADYCJA OD 1881
(540)

(210) 517300

(591) biały, granatowy, beżowy
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 aromaty do żywności, artykuły spożywcze ze zbóż,
artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy
składnik], batoniki, batony zbożowe i energetyczne, błyskawiczna
owsianka, budynie deserowe, chipsy [produkty zbożowej, chipsy
kukurydziane, chrupki zbożowe, chrupki kukurydziane o smaku
sera, chrzan [sos przyprawowy], ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki,
batony i guma do żucia, czekolada, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, dania
na bazie ryżu, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
makaron, desery z muesli, deser puddingowy na bazie ryżu, dodatki
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, budyń w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, gofry, gotowe dania z ryżu, gotowe desery
[wyroby cukierniczej, gotowe do spożycia puddingi, gotowe desery
[na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe
potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie
zbóż, gotowe sosy, keczup [sos], koncentraty warzywne stosowane
jako przyprawy, krakersy, kremy czekoladowe, kremy na bazie kakao
w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania,
liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron,
liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, majonez, mąka, mąka do pieczenia, mąka kukurydziana, mąka pszenna,
mąka ziemniaczana, mąka zbożowe, mąka żytnia, makaron [ciasto],
makaron gotowy, makaron instant do gotowania, makaron jajeczny,
makaron pełnoziarnisty, makaron spożywczy, makarony, makarony
do zup, makarony razowe, marynaty, mięsne sosy, mieszanki mąki,
mieszanki przypraw, mieszanki spożywcze składające się z płatków
zbożowych i suszonych owoców, miód, mleczne wyroby cukiernicze,
muesli, musy, musztarda, nielecznicze słodycze [wyroby cukierniczej,
nielecznicze wyroby cukiernicze, orzechowe wyroby cukiernicze,
owsiane (płatki-), owsianka, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne (sosy-żywność), pasta wasabi, pasta sezamowa,
pasta migdałowa, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty do smarowania na bazie majonezu,
pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady
i orzechów do smarowania kanapek, pasty czekoladowe [do smarowania], pastylki nielecznicze, pasy do smarowania na bazie majonezu i keczupu, pikantne sosy używane jako przyprawy, pikantne sosy,
czatnej i pasty, placki, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewa
lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe
zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki
śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy
z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do wyrobu produktów pie-
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karniczych, preparaty mączne do żywności, preparaty musztardowe
do żywności, preparaty na bazie kakao, preparaty przyprawowe,
preparaty zbożowe, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery
warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie
z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli,
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża,
przetworzony chrzan japoński (wasabi), przygotowany chrzan [przyprawa], przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, przyprawy, przyprawy do żywności, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy spożywcze składające
się głównie z ketchupu i salsy, przyprawy w proszku, puddingi, puszkowana żywność zawierająca makaron, quiche, ramen (japońskie
danie na bazie makaronu), ravioli [gotowe], remulada, risotto, ryż,
składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby
cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze nielecznicze, słodycze
owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodziki naturalne, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy,
słodziki składające się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby
cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sos chrzanowy, sos czekoladowy, sos [jadalny], sos
słodko-kwaśny, sos sojowy, sos w proszku, sos tatarski, sos teriyaki,
sos żurawinowy [przyprawa], sosy, sosy chrzanowe, sosy curry, sosy
do sałatek, sosy do makaronów, sosy do gotowania, sosy grzybowe,
sosy na bazie majonezu, sosy na bazie pomidorów, sosy o smakach
orzechowych, sosy owocowe, sosy pikantne, sosy pomidorowe, sosy
[przyprawy], sosy sałatkowe, sosy sałatkowe [dressingi], sosy salsa,
sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające
orzechy, sosy ziołowe, spaghetti, spaghetti i klopsy, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, sosy do kurczaka, sosy do mięsa z grilla,
sosy do ryżu, sosy do pizzy, sosy do sałatek zawierające śmietanę,
sproszkowane sosy w postaci granulowanej, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, suchary, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, suszone zioła do celów
kulinarnych, suszony makaron, syrop spożywczy, syropy smakowe,
tacos [danie meksykańskie], tarty, tortellini, tortille, wafelki, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby
piekarnicze, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
wyroby cukiernicze zawierające dżem, zagęszczacze warzywne, zboża, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża stosowane do produkcji
makaronów, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia
przez ludzi, zbożowe (płatki-), żywność na bazie kakao.

(111) 342417
(220) 2020 08 19
(210) 517306
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732)	LGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LADIES Gym
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
kultura fizyczna, usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie wy-
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cieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, sport (wypożyczanie
sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka], usługi nauczania, edukacji i oświaty w obszarze zdrowia, ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, higieny
i pielęgnacji urody, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych
forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych w obszarze zdrowia,
ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, higieny i pielęgnacji urody,
opracowania i rozprawy naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych,
edukacyjnych i oświatowych w obszarze zdrowia, ćwiczeń fizycznych,
sprawności fizycznej, higieny i pielęgnacji urody, prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia, mody i diety, prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie
ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia, mody i diety, usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze ćwiczeń
fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia, mody i diety, informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze ćwiczeń
fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia, mody i diety, kursy
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji,
kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej,
urody, zdrowia, mody i diety, opracowania i rozprawy naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, opracowań,
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym
w obszarze ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia,
mody i diety, publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań,
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym
w obszarze ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia,
mody i diety, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej,
urody, zdrowia, mody i diety, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia.

(111) 342419
(220) 2020 08 20
(210) 517331
(151) 2021 06 14
(441) 2021 02 22
(732)	GWIZDAŁA AGNIESZKA DOBRA BABKA, Kościan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cieKawa
(540)

(111) 342418
(220) 2020 08 20
(210) 517326
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PARÓWKI TĘCZOWE 100% Polski Kapitał
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 26.01.03, 26.07.25, 01.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 sporządzanie
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.

(591) czerwony, biały, jasnożółty, niebieski, zielony, jasnobrązowy
(531) 08.05.03, 13.03.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 parówki jako dietetyczna żywność do celów leczniczych, 29 kiełbasy, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, 35
usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów
w hurtowni, sklepach, przez Internet z: kiełbasy, wędliny, produkty
gotowe na bazie wędlin.

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.23
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie,
bransoletki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria],
naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], zapięcia do biżuterii,
zawieszki [biżuteria], 25 dzianina [odzież], odzież, okrycia wierzchnie
[odzież], odzież gotowa, odzież gimnastyczna. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(591) ciemnozielony
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych,
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, oferowanie żywności
i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów.
(111) 342420
(220) 2020 08 21
(210) 517369
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) COPERNICUS SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COPERNICUS SUN ELEKTROWNIE SŁONECZNE
(540)

(111) 342421
(220) 2020 08 28
(210) 517594
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) CICHOPEK-HAKIEL KATARZYNA, Warszawa (PL);
SMI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	YA ZNAJDŹ SWOJE YA JEWELLERY BY Katarzyna Cichopek
(540)
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(111) 342422
(220) 2020 09 09
(210) 518071
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) SODAEXPERT SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sodaexpert
(540)
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(111) 342425
(220) 2020 09 10
(210) 518218
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) CIGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIGEN
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 gazy przemysłowe do użytku w przetwórstwie spożywczym, 6 Butle metalowe na gazy sprężone, Metalowe butle do sprężonego gazu lub płynów.
(111) 342423
(220) 2020 09 09
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 08
(732) BARTLEWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTLOWIZNA SERCE BIEBRZY
(540)

(210) 518105

(591) czarny, morski
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi wykonywane przez medyczne laboratoria diagnostyczne: analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, chemiczne, biochemiczne czy biologiczne.
(111) 342426
(220) 2020 09 14
(210) 518238
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 08
(732) SCANDI HOME JEDYNAK&SMOK SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Scandi Home
(540)

(591) czarny, brązowy, beżowy, jasnoróżowy
(531) 29.01.14, 25.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 29 wędliny, mięsa, kiełbasy, 41 organizacja konferencji,
obsługi przyjęć, organizacja szkoleń, eventów, dyskoteki, kongresy,
organizacja przyjęć, 43 zakwaterowanie w pensjonatach, hotelach,
kawiarnie, bary, restauracje.
(111) 342424
(220) 2020 09 13
(210) 518200
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOWY UŚMIECH W 1 DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania
medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne, zapewnianie
leczenia medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi
oceny medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne,
usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia
kosmetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, wstawianie implantów zębowych.

(591) niebieski, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.16, 07.03.02,
07.03.11, 07.01.25
(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, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych
do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania targów, wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych
w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tych dziedzinach, wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi w zakresie sprzedaży
gruntów, domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowania i zarządzania nieruchomościami oraz usługi doradztwa w tym zakresie, usługi
dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości, usługi w zakresie
funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych i inżynierskich, usługi
opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi zarządzania sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi
nieruchomości, usługi sporządzania analiz i raportów finansowych
związanych z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych,
usługi wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieru-
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chomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkaniowego,
37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków
mieszkalnych, niemieszkalnych, budowli, usługi wykończeniowe
lokali w tym tzw. wykończenie pod klucz, usługi wykończeniowe
budynków, naprawy i konserwacje obiektów budowlano-mieszkaniowych, roboty ziemne, roboty wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, nadzór budowlany, rozbiórka
i wyburzanie obiektów budowlanych, informacja budowlana, usługi
doradztwa budowlanego, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, koordynacja wykonawstwa budowlanego, doradztwo
w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie projektowania wystroju i dekoracji wnętrz.

(111) 342427
(220) 2020 09 08
(210) 518240
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Royal Bee Elixir
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 342428
(220) 2020 09 14
(210) 518243
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732)	GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW HANKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1923 Hanka SIEMIANOWICE michałki z Siemianowic
(540)

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski, czarny, czerwony
(531) 25.01.06, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi
informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(111) 342429
(220) 2020 09 14
(210) 518255
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732)	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD., Seul (KR);
HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seul (KR)
(540) (znak słowny)
(540)	HYUNDAI
(510), (511) 9 reostaty, przekaźniki elektryczne, zamykacze obwodów
elektrycznych, transformatory, konwertery elektryczne, wyłącznik
wysokiego napięcia, maszyny do dystrybucji energii elektrycznej,
wyłączniki obwodu niskiego i średniego napięcia, wyłączniki obwodu, czujnik do silników, mierniki, czujnik ciśnienia w oponach, tablice
rozdzielcze, skrzynki rozdzielcze, baterie słoneczne, panele z ogniwami słonecznymi, moduły słoneczne, moduły energii słonecznej
do generatorów, generatory energii słonecznej, automatyczne elektryczne urządzenia sterujące, roboty laboratoryjne, roboty, oprogramowanie do sterowania robotami, oprogramowanie komputerowe
do pobierania dla statków do kontrolowania ruchu statków, nadajniki
radarowe, odbiorniki radarowe, systemy radarowe, radary i komponenty okrętowe, satelity do transmisji sygnałów, urządzenia do globalnego systemu pozycjonowania, maszyny i przyrządy komunika-

cyjne dla statków, urządzenia komunikacyjne do statków, urządzenia
do transmisji komunikacji, automatyczny system pilota dla statków,
elektryczne i elektroniczne instalacje do nadzoru wideo, urządzenie
nawigacyjne GPS, urządzenia do magazynowania energii w postaci
baterii, oprogramowanie w postaci aplikacji do smartfonów, urządzenia nawigacyjne do pojazdów, czujniki, sprzęt komputerowy
do samochodów, oprogramowanie komputerowe do samochodów, urządzenia ostrzegające przed przednią kolizją, elektroniczne
jednostki sterujące, kamery do samochodów, czujniki wykrywające
przyspieszenie, czujniki do określania przyspieszenia, czujniki do pomiaru przyspieszenia do samochodów, czujnik zasięgu, urządzenia
pomiarowe do wykrywania odległości między samochodami, boczny czujnik odległości do samochodów, boczny czujnik bezpieczeństwa do samochodów, urządzenia sterujące do elektronicznych czujników samochodowych, czujniki radarowe do procesorów sygnałów
czujników samochodowych i urządzeń sterujących, awaryjne elektroniczne urządzenia hamujące do samochodów, elektroniczny tempomat do samochodów, elektroniczne urządzenia wspomagające
tempomat do samochodów, elektroniczne urządzenia wspomagające parkowanie do samochodów, elektryczne urządzenia do monitorowania bezpieczeństwa, oprogramowanie AVN (ang. Audio Video
Navigation) do prostych płatności w pojeździe, aplikacje (oprogramowanie) do smartfonów do prostych płatności w pojazdach, aplikacje (oprogramowanie) do smartfonów, które można łączyć z systemami w pojazdach, ładowarki do baterii elektrycznych, baterie,
czarna skrzynka do samochodów [urządzenia do rejestracji danych],
platforma oprogramowania komputerowego do zintegrowanego
sterowania samojezdnym pojazdem, programy aplikacji do smartfonów do współdzielenia jazdy samochodem, oprogramowanie aplikacji do smartfonów do rezerwacji w wypożyczalni samochodów,
oprogramowanie aplikacji do smartfonów do usług informacyjnych
związanych z historią informacji o jeździe, zarządzaniem lokalizacją
parkowania, informacjami dotyczącymi jazdy, zarządzaniem statusem pojazdu i materiałami handlowymi, sprzęt komputerowy, komponenty do systemów komputerowych, digitizery. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 342430
(220) 2020 09 15
(210) 518271
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) TAMA KONCEWICZ SINICA TAKOS SPÓŁKA JAWNA, Strażów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AMINOPLON
(540)

(591) biały, ciemnozielony, zielony, jasnozielony, pomarańczowy
(531) 05.03.20, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 balsam ochronny do zranionych drzew, chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, chemiczne środki wspomagające
do użytku w leśnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemicznie przetwarzany torf stosowany w ogrodnictwie,
chemicznie przetwarzany torf stosowany w rolnictwie, chemicznie
zmienione nawozy złożone, chemikalia używane w rolnictwie, chemikalia wzbogacające glebę, dodatki biologiczne służące do przekształcania roślin w pasze rolnicze, dodatki glebowe, ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, ekstrakty z wodorostów
do stosowania jako środek stymulujący wzrost do roślin, enzymy
wspomagające trawienie, do stosowania w produkcji pasz dla zwierząt, gazy do użytku w ogrodnictwie, gazy do użytku w leśnictwie,
gazy do użytku w rolnictwie, gleba do upraw, granulowany wapień
do celów rolniczych, hormony roślinne (fitohormony), humus, kompost, kompost na bazie wodorostów, kompost, obornik, nawozy,
kompost organiczny, kompost z liści, kompost z przegniłych liści [na-
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wozy], komposty do podłóż hodowlanych do ogrodnictwa, korki
z włókien mineralnych do użytku jako nieorganiczne podłoże hodowlane dla roślin, mączka kostna [nawóz], mieszaniny chemiczne
zawierające pochodne kwasów humusowych, mieszaniny chemiczne zawierające kwasy humusowe, mieszanki gazów do użytku w rolnictwie, mulcz do wzbogacania gleby [nawóz], mulcz do wzbogacania gleby do użytku w rolnictwie, mulcz do wzbogacania gleby
do użytku w ogrodnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w rolnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w ogrodnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w gospodarce leśnej, nawozy, nawozy biologiczne, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy
do gleb, nawozy do trawy, nawozy hydroponiczne, nawozy i użyźniacze, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy naturalne, 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 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, obornik, obornik
płynny, odżywki dla roślin, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty
do nawożenia, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do nawożenia pogłównego do trawników, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, regulatory
wzrostu roślin, regulatory wzrostu dla roślin, rolnictwo (nawozy dla-),
składniki odżywcze do kwiatów, sole [nawozy], środki chemiczne dla
rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do użytku w herbicydach, 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 stosowane w ogrodnictwie, środki chemiczne stosowane w leśnictwie, środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, środki do nawożenia ogrodu [nawozy], środki do ochrony nasion, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby do podawania
do gleby przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające],
środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, 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 wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony
roślin, środki owadobójcze [dodatki chemiczne do-], środki poprawiające glebę, środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki poprawiające
kondycję gleby do użytku rolniczego, środki ulepszające glebę, środki wzmacniające dla roślin, środki zabezpieczające dla roślin, środki
zwiększające plony upraw, środki zwiększające plony warzyw, substancje do poprawy stanu gleby, substancje do regulacji wzrostu roślin, substancje do pobudzania wzrostu roślin, substancje do uzdatniania gleby, substraty dla roślin, substraty do użytku w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, substytuty gleby, superfosfaty [nawozy],
surfaktanty do gleby, wykorzystywane do zapewniania jednolitego
przepływu wody w glebie, surfaktanty do użytku w produkcji pasz
dla zwierząt, surfaktanty do użytku w związku z pestycydami rolniczymi, szczepionki do nasion, sztuczna gleba do uprawiania roślin
wykonana z tworzyw sztucznych, sztuczna gleba do uprawiania roślin wykonana z materiałów mineralnych, sztuczna gleba do uprawy
roślin, użyźnianie gleby (preparaty do-), użyźnianie gleby (nawozy
do-), włókna mineralne do użytku w rolnictwie, włókna mineralne
do użytku w ogrodnictwie, włókna mineralne do użytku w leśnictwie, wosk do szczepienia drzew, ziemia do upraw, ziemia do uprawy,
ziemia doniczkowa, 5 biopestycydy rolnicze, dodatki antybiotykowe
do pasz dla zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze
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do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, fungicydy, fungicydy biologiczne, herbicydy, herbicydy biologiczne, herbicydy do użytku w rolnictwie, insektycydy, insektycydy do użytku w rolnictwie, mieszanki paszowe uzupełniające,
mineralne suplementy diety dla zwierząt, pestycydy, pestycydy
do celów ogrodniczych, pestycydy rolnicze, preparaty do sterylizacji
gleby, preparaty do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków
nagich, preparaty grzybobójcze, preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty do dezynfekcji powietrza, preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki
dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy],
środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, środki chwastobójcze, środki do mycia bydła, środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt
[insektycydy], środki gryzoniobójcze, środki grzybobójcze do użytku
w rolnictwie, środki grzybobójcze, środki odstraszające owady dla
zwierząt, środki przeciwko gryzoniom, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy mineralne do karmienia
żywego inwentarza, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy witaminowe dla zwierząt, witaminy dla
zwierząt, witaminy dla zwierząt domowych, ziołowe maści na rany
na skórze dla zwierząt domowych, ziołowe maści zapobiegające
swędzeniu dla zwierząt domowych, 31 aktywne drożdże suszone dla
zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], artykuły spożywcze dla
kurczaków, artykuły spożywcze dla cieląt, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze
dla owiec, artykuły spożywcze dla świń, artykuły spożywcze dla
szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, artykuły
spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt
mlecznych, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze
w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające
fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze
zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, białko słodowe dla zwierząt
[inne niż do celów medycznych], ciasteczka zbożowe dla zwierząt,
ciasta z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], ciastka dla kotów, ciastka dla zwierząt, ciastka dla szczeniaków, ciastka owsiane do spożycia
przez zwierzęta, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla
zwierząt, drożdże do pasz dla zwierząt, drożdże do spożycia przez
zwierzęta, drożdże jako pasza dla zwierząt, glony jako pasza dla
zwierząt, herbatniki owsiane do spożycia przez zwierzęta, herbatniki
słodowe dla zwierząt, herbatniki zbożowe dla zwierząt, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla koni, jadalne smakołyki dla
zwierząt, karma dla drobiu, karma dla dzikiego ptactwa, karma dla
gryzoni, karma dla koni, karma dla kotów, karma dla królików, karma
dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla
ptaków, karma dla ptaków domowych, karma dla zwierząt domowych, karmy dla kotów, karmy i pasze dla zwierząt, karmy o smaku
sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy
w puszce przeznaczone dla psów, kasze dla drobiu, kości dla psów,
kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, mączka dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla zwierząt,
mączka lniana [pasza], mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka
skrobiowa [pokarm dla zwierząt], mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mączka
z orzeszków arachidowych dla zwierząt, mąka do spożycia przez
zwierzęta, mąka sojowa [pokarm dla zwierząt], mąka z ryżu [pasza],
mąka z siemienia lnianego jako pasza dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mleko
sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla cieląt, mleko
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w proszku dla kociąt, mleko w proszku dla szczeniąt, nasiona dla ptaków, nasiona dla rolnictwa, nasiona do celów ogrodniczych, nasiona
do siewu, nasiona do upraw, nasiona do uprawy ziół, nasiona kwiatów, nasiona roślin, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt],
nasiona traw, ości mątwy dla ptactwa, otręby [pokarm dla zwierząt],
otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], pasza dla koni, pasza dla świń,
pasza dla zwierząt tucznych, pasze mięsne w puszce dla młodych
zwierząt, pasze w puszce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, pasze zwierzęce
otrzymywane z siana, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji
warzywnych, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze
zwierzęce w formie kawałków, pasze zwierzęce w formie orzechów,
pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce zawierające siano, pokarm dla chomików, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych,
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla
kotów, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze dla
zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, produkty
do tuczenia zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słoma
[pasza], smakołyki dla ptaków, jadalne, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, sól dla bydła, solone ciastka
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, środki odżywcze [karma] dla ryb, suchary dla psów, substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla
zwierząt, tabletki drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, zboża
przetworzone do spożycia przez zwierzęta, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz
osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa, marketing, reklama,
reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie
targów, wystaw i pokazów, promocja sprzedaży.

(111) 342431
(220) 2020 09 14
(210) 518285
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARKA
(540)

(591) żółty, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 26.03.03, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni materiałów
budowlanych i wykończeniowych dla budownictwa, wyposażenia
sanitarnego, wyrobów metalowych, instalacji hydraulicznych, instalacji grzejnych, wyrobów chemicznych, maszyn budowlanych.
(111) 342432
(220) 2020 09 15
(210) 518330
(151) 2021 04 21
(441) 2021 01 04
(732) ROMAX PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21

(510), (511) 7 maszyny, w tym urządzenia dźwigowe, mechanizmy
napędzane silnikami elektrycznymi, mechanizmy hydrauliczne,
pneumatyczne, chwytaki, sprężyny, mechanizmy jezdne, 8 podnośniki, w tym dźwigniki sterowane ręcznie, 12 pojazdy, wózki
transportowe, wózki widłowe, wózki towarowe i bagażowe, części
i akcesoria do pojazdów i wózków, 35 sprzedaż: artykułów przemysłowych, w tym pojazdów, części i akcesoriów do pojazdów, artykułów spożywczych, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne,
doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie agencji importowo-exportowej, reprezentowanie interesów osób trzecich w prowadzonej działalności gospodarczej w tym podmiotów zagranicznych, zarządzanie holdingami,
usługi biurowe i księgowe, badanie opinii publicznej, pozyskiwanie
informacji do baz danych zarządzanie bazami danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, pośrednictwo w sprzedaży powierzchni na cele reklamowe, 37 wznoszenie obiektów wszelkiego typu i ich całkowite
wykańczanie, usługi nadzoru budowlanego, sprzątanie i czyszczenie
obiektów, usługi developerskie, usługi stacji benzynowych, mycie
pojazdów, serwis maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych, 39
transport towarów, przewóz osób, usługi biur podróży, magazynowanie towarów, wynajem miejsc parkingowych, wynajem pojazdów.

(111) 342433
(220) 2020 09 21
(151) 2021 06 01
(441) 2020 11 16
(732) BLACHPROFIL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GAMMA 2.0
(540)

(210) 518464

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, architektoniczne produkty metalowe do użytku w budownictwie, arkusze
stalowe do użytku w budownictwie, blacha do pokrycia dachu z metalu, dachowe rynny metalowe, dachy (pokrycia-) metalowe, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, kominy stalowe, materiał
do pokrywania dachów z metalu, materiały konstrukcyjne metalowe,
materiały metalowe dla budownictwa, membrany dachowe z metalu,
metale do powlekania, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy do fasad budynków, metalowe elementy fasadowe, metalowe
elementy łączące do rynien, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne,
metalowe elewacje ścienne, metalowe grzbiety dachu, metalowe kosze
dachowe do użytku w budownictwie, metalowe końcówki kominowe,
metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe, modułowe elementy budowlane, metalowe, modułowe, przenośne elementy
budowlane, metalowe naroża dachu, metalowe okładziny do fasad,
metalowe panele dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachów, metalowe pokrycia ścienne do budownictwa,
metalowe rynny, metalowe więźby dachowe, okładziny z blachy cienkiej, panele metalowe, panele metalowe do ścianek bocznych, panele
metalowe obiciowe do budynków, płytki dachowe metalowe, pokrycia
dachów, metalowe, profilowane elementy metalowe [półobrobione],
profilowane płyty (metalowe-), rynny aluminiowe, rynny metalowe
do rozpraszania wody deszczowej, rynny metalowe do zbierania wody
deszczowej, ściany (pokrycia metalowe-) [budownictwo], wykładziny
kominowe metalowe, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne za wyjątkiem materiałów budowlanych niemetalowych zawierających gips, zapraw budowlanych, elementów budowlanych i półfabrykatów zawierających gips, gipsu, zapraw gipsowych,
zapraw cementowych i zawierających cement, prefabrykowanych
elementów budowlanych zawierających cement i wapno, tynków gipsowych, tynków gipsowych mechanicznych, mieszanin do ręcznego
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i mechanicznego wykonywania gładzi gipsowych, arkusze bitumiczne
do użytku w budownictwie, artykuły ceramiczne do celów budowlanych, arkusze okładzinowe (niemetalowe-), asfaltowy filc dachowy,
betonowe materiały budowlane, bitumiczne materiały arkuszowe, bitumiczne fugi na powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bituminizowane materiały na pokrycia dachowe, bitumowe membrany uszczelniające, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, cement
dachowy, dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych, dachówki ceramiczne, dachówki gliniane, dachówki kamienne,
dachówki z zaprawy cementowej, deski dachowe (niemetalowe-), filc
dla budownictwa, filcowe pokrycia dachowe, glazurowane dachówki
ceramiczne, gonty bitumiczne, gonty drewniane, gonty niemetalowe,
kominki (obudowy-), krawędzie dachów (niemetalowe-), krokwie dachowe, łupki dachowe, łupkowa (dachówka-), materiały do pokrywania dachu, materiały okładzinowe (niemetalowe-), materiały zawierające bitumy do krycia dachów, membrany dachowe z PCV, membrany
do pokryć dachowych, niemetalowa więźba dachowa, niemetalowe
elementy łączące do rynien, niemetalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płyty dachowe, niemetalowe płyty dachowe o właściwościach
izolacyjnych, niemetalowe okładziny kominowe, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, obudowy kominków, niemetalowe,
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okładzinowe panele
niemetalowe do pokrywania dachów, okładziny (niemetalowe-) do fasad, okna świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych
do użytku w budynkach, okrycia niemetalowe dla budownictwa, orynnowanie (niemetalowe-) do rozpraszania deszczówki, panele dachowe
przeszklone [niemetalowe ramy], panele dachowe, niemetalowe, panele okładzinowe (niemetalowe-), papa dachowa, papa dachowa asfaltowa, parapety okienne (niemetalowe-), płytki łupkowe dachowe, płytki
łupkowe dachowe z zaprawy cementowej, płytki łupkowe do okładzin
dachowych, płytki łupkowe do okładzin ściennych, płyty dachowe
[z drewna], pokrycia ścienne nie z metalu, pokrycia dachowe, niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia dachowe niemetalowe
zawierające baterie słoneczne, profile panelowe z materiałów niemetalowych, pokrycia betonowe, profile niemetalowe do budownictwa,
produkty dekarskie łupkowe, rynny niemetalowe, rynny deszczowe,
nie z metalu, rynny (dachowe-) niemetalowe, przezroczyste dachówki
z tworzyw sztucznych, smołowana papa dachowa, szklane materiały
budowlane, szczeliwa dachowe na bazie smoły, tkaniny niemetalowe
do wzmacniania dachów, włókna nietkane do użytku przy kryciu dachów, warstwy izolacyjne dachu, zakończenia kominów (niemetalowe-), wsporniki do rynien (niemetalowe-) .

(111) 342434
(220) 2020 09 23
(210) 518623
(151) 2021 05 24
(441) 2021 02 08
(732) ZASĘPA PIOTR MONUMENT, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CAPITOL
(510), (511) 25 odzież sportowa, buty sportowe, buty treningowe
[obuwie sportowe], czapki jako nakrycia głowy, nakrycia głowy, nakrycia głowy dla dzieci, czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, 28 deskorolki, torby na deskorolki, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], hulajnogi [zabawki], deski snowbordowe.
(111) 342435
(220) 2020 09 24
(210) 518624
(151) 2021 05 24
(441) 2021 02 08
(732) ZASĘPA PIOTR MONUMENT, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 25 odzież sportowa, buty sportowe, buty treningowe
[obuwie sportowe], czapki jako nakrycia głowy nakrycia głowy, nakrycia głowy dla dzieci, czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, 28 deskorolki, torby na deskorolki, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], hulajnogi [zabawki], deski snowboardowe.
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(111) 342436
(220) 2020 03 27
(210) 511929
(151) 2021 08 30
(441) 2020 05 18
(732) ŻERDZIŃSKA ALEKSANDRA IPL, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DC DERMA CLINIQUE Dermatologia i Medycyna Estetyczna
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.19
(510), (511) 41 edukacja i szkolenia w dziedzinie ochrony zdrowia, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów oraz kursów z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii i dermatochirurgii, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia
w celach edukacyjnych, publikowanie tekstów online z zakresu
medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii i dermatochirurgii,
dietetyki, odżywiania, ochrony zdrowia, udostępnianie publikacji
online z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii
i dermatochirurgii, dietetyki, odżywiania, ochrony zdrowia, 44 usługi medyczne, usługi medyczne w zakresie dermatologii i medycyny
estetycznej, diagnostyka i leczenie chorób skóry, usługi medyczne
w zakresie dermatochirurgii, chirurgii plastycznej i estetycznej, chirurgii ogólnej, ortopedii, usługi medyczne w zakresie wenerologii,
usługi lekarskie, usługi podologa, usługi dietetyków, usługi fizjoterapeutów, dermatologia kosmetyczna jako usługa medyczna, zabiegi
specjalistyczne z zakresu medycyny estetycznej, zabiegi terapeutyczne dla twarzy i ciała, porady w zakresie dermatologii estetycznej
dorosłych i dzieci, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, konsultacje z dziedziny żywienia, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała,
planowanie i nadzorowanie diety, nadzór nad programami redukcji
wagi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, usługi i doradztwo dotyczące modelowania sylwetki.
(111) 342437
(220) 2021 02 08
(210) 524250
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 06
(732) ZIENTECKI MAREK AGOS GROUP, Międzyrzecz (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Agos
(510), (511) 6 Stalowe silosy magazynowe, Metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe silosy paszowe,
Metalowe silosy zbożowe, Metalowe silosy lejowe, Metalowe silosy
płaskodenne, Metalowe baterie silosów, Metalowy dozownik zboża,
Metalowe turbożmijki.
(111) 342438
(220) 2021 02 13
(210) 524572
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TESTOLONE
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mieszanki do picia będące
suplementami diety, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze suplementy
diety, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Probiotyki (suplementy), Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla
sportowców, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety
składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minera-
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łów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy
diety stosowane w poście modyfikowanym, Zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, Produkty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, Preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu chorobom układu
mięśniowo-szkieletowego, Preparaty farmaceutyczne stosowane
w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego,
Lekarstwa, Nośniki uwalniające leki w postaci powłoczek tabletek
ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Nośniki
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, Tabletki witaminowe,
Dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania preparatów farmaceutycznych, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Enzymy
do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Mieszaniny farmaceutyczne, Płyny do celów farmaceutycznych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne,
Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Hormony do celów medycznych, Mieszane preparaty
hormonalne, Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń hormonalnych, Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu
hormonalnego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu hormonalnego, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu hormonalnego, Preparaty zawierające hormony
wytwarzane przez nadnercza, Sterydy.

(111) 342439
(220) 2021 03 09
(210) 525835
(151) 2021 07 27
(441) 2021 03 29
(732) MPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPI Technologies
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Rurociągi zasilające metalowe, rurowe (przewody-)
metalowe, rury i rurki ze stali, 7 Pompy [części maszyn lub silników],
pompy [maszyny], pompy próżniowe [maszyny], rury do kotłów [części maszyn], maszyny górnicze, maszyny do robót ziemnych, 37 Naprawa pomp.
(111) 342440
(220) 2021 03 17
(210) 526237
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DR.CYJ
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Lekarstwa, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Enzymy do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
Mieszaniny farmaceutyczne, Płyny do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu hormonalnego, Preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób układu hormonalnego, Preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania zaburzeniom układu hormonalnego, Peptydy syntetyczne do celów farmaceutycznych, Kwasy do celów farmaceutycznych, Biologiczne preparaty do celów medycznych, Enzymy do celów
medycznych, Enzymy do użytku medycznego lub weterynaryjnego,
Komórki do celów medycznych, Płyny medyczne do skóry, Preparaty
aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych,
Preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Preparaty
enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Środki
stabilizujące naczynia włosowate do celów medycznych, Strzykawki

napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych,
Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty na porost włosów, Lecznicze preparaty
stymulujące porost włosów, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, Preparaty lecznicze na porost włosów, Środki pobudzające wzrost włosów, Aminokwasy do celów medycznych, Preparaty
aminokwasowe do użytku farmaceutycznego, Białka regulacyjne
do użytku medycznego, Białko osocza ludzkiego, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Preparaty higieniczne do użytku medycznego, Produkty higieniczne do celów medycznych.

(111) 342441
(220) 2021 03 18
(210) 526238
(151) 2021 08 05
(441) 2021 04 19
(732) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROSTROLANE
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Lekarstwa, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Enzymy
do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Mieszaniny farmaceutyczne, Płyny do celów farmaceutycznych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne,
Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń układu hormonalnego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu hormonalnego, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu hormonalnego,
Peptydy syntetyczne do celów farmaceutycznych, Kwasy do celów
farmaceutycznych, Biologiczne preparaty do celów medycznych,
Enzymy do celów medycznych, Enzymy do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, Komórki do celów medycznych, Płyny medyczne
do skóry, Preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty bakteryjne
do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Środki stabilizujące naczynia włosowate do celów
medycznych, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi
do celów medycznych, Środki pobudzające wzrost włosów, Aminokwasy do celów medycznych, Preparaty aminokwasowe do użytku
farmaceutycznego, Białka regulacyjne do użytku medycznego, Białko osocza ludzkiego, Preparaty higieniczne do celów medycznych,
Preparaty higieniczne do użytku medycznego, Produkty higieniczne
do celów medycznych.
(111) 342442
(220) 2021 03 19
(210) 526360
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) JAKUBOWSKA ALINA GOŚCINIEC „HETMAN”. STANICA
WĘDKARSKA., Stare Sady (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zemsta Raszpli
(510), (511) 32 Piwo, Piwa smakowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo bezalkoholowe, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Porter, Stout, 35
Usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów i produktów związanych
z browarnictwem, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży stacjonarnej oraz online gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych
z piwowarstwem.
(111) 342443
(220) 2021 04 08
(210) 527203
(151) 2021 08 27
(441) 2021 05 17
(732) PIKUL RAFAŁ PINUM RAFAŁ PIKUL, Brodziaki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pinum HOMEWOOD
(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 26.11.13, 25.07.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Barki [meble], Barki przenośne [meble], Barki ruchome
[meble], Biurka modułowe [meble], Blaty kuchenne [meble], Bufety ru-
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chome [meble], Cokoły [meble], Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, Drewniane półki
i stojaki [meble], Ekrany [meble], Ekrany [meble] do celów pokazowych,
wystawowych, Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe mebli segmentowych [meble], Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla
nóg [meble], Gabloty [meble], Kartoteki [meble], Kasy [meble sklepowe],
Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole
[meble], Konsole [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity
sterownicze], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Kontuary [meble],
Kosze do przechowywania [meble], Kredensy [meble], Kwietniki [meble],
Lady robocze [meble], Lady sprzedażowe [meble], Ławy [meble], Łóżka
futonowe [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe,
Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, Meble dla
zwierząt domowych, Meble do akwariów pokojowych, Meble do celów
katalogowania, Meble do celów wystawowych, Meble do eksponowania towarów, Meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży,
Meble do kantyn, Meble do oranżerii, Meble do pokojów dziecinnych,
Meble do przebieralni, Meble do przechowywania, Meble do przewijania niemowląt, Meble do sal koncertowych, Meble do salonu, Meble
do sauny, Meble do siedzenia, Meble do użytku przemysłowego, Meble
do użytku w audytoriach, Meble do użytku w publicznych toaletach,
Meble do wiwariów, Meble do wnętrz, Meble do wyposażenia sklepów,
Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble drewniane, Meble domowe wykonane z drewna, Meble gięte, Meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, Meble komputerowe, Meble kuchenne,
Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble kuchenne z regulacją wysokości, Meble laboratoryjne [inne niż specjalnie
przystosowane], Meble łączone, Meble łazienkowe, Meble metalowe
i meble kempingowe, Meble metalowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble na miarę (do zabudowy), Meble niemetalowe [inne niż specjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego], Meble
ogrodowe, Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe [patio], Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble ogrodowe wykonane z metalu, Meble przystosowane do układania jedno na drugim, Meble przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, Meble
przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble sklepowe, Meble sklepowe do wystawiania kartek, Meble stołówkowe, Meble sypialne, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble sypialniane na wymiar
(do zabudowy), Meble szkolne, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane ze stali, Meble wykonane ze stalowych rurek,
Meble wypoczynkowe, Meble wystawiennicze do punktów sprzedaży,
Meble z listewek, Meble z opcją zmieniania w łóżka, Meble z przegrodami na butelki [barki], Meble zawierające łóżka, Metalowe przesłony
[meble], Metalowe ramy wystawowe (gablotki ścienne) [meble], Miniaturowe meble wykonane z drewna, Modułowe meble łazienkowe,
Modułowe układy półek [meble], Moduły do przechowywania [meble],
Narożniki [meble], Niemetalowe półki ścienne [meble], Obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, Panele do podziału pomieszczeń [meble], Parawany [meble], Parawany [meble] używane
jako przepierzenia pokojów biurowych, Parawany z jednym skrzydłem
[meble], Podpórki do książek [meble], Półki do kartotek [meble], Półki
do przechowywania lodu [meble], Półki do przechowywania [meble],
Półki na dostawy [meble], Półki [meble], Półki niemetalowe [meble],
Półki ścienne [meble], Półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych,
Półki wiszące [meble], Półki z metalu [meble], Półki z niemetalowych
materiałów [meble], Postumenty [meble], Przemieszczalne metalowe
regały do przechowywania [meble], Przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania [meble], Przenośne meble wystawowe, Przenośne panele działowe [meble], Przenośne powierzchnie do pracy
[meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne pulpity do pisania
[meble], Przenośne ścianki działowe [meble] metalowe, Przenośne segmenty eksponujące sprzedawane towary [meble], Przesłony ekspozycyjne [meble], Pudła do przechowywania [meble], Pudełka na zabawki
[meble], Pudła do przechowywania poduszek [meble], Pudła na zamek
[meble], Pulpity do książek [meble], Pulpity [meble], Regały [meble], Regały drewniane [meble], Regały metalowe (systemy półkowe) [meble],
Regały niemetalowe [meble] do celów magazynowych, Regały z metalu [meble], Rozkładane meble z obiciem, Ruchome podstawy [meble],
Ruchome półki do przechowywania [meble], Ruchome przepierzenia
[meble], Ścianki działowe do biur [meble], Ścianki działowe niemetalowe, [meble] zrobione z paneli łączonych na zakładkę, Ścianki działowe
niemetalowe [meble], Ścianki działowe z metalu [meble], Ściany działowe [meble], Segmenty do przechowywania [meble], Segmenty [meble]
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do wystawiania materiałów piśmienniczych, Segmenty [meble] do wystawiania literatury, Segmenty półek drewnianych [meble], Segmenty
ścienne metalowe [meble], Segmenty wystawiennicze [meble], Siedzenia [meble], Składane segmenty wystawowe [meble], Skrzynie do przechowywania [meble], Skrzynie [meble], Skrzynie na narzędzia [meble],
Sprzęt biurowy [meble], Stanowiska pracy [meble], Stanowisko pracy
z komputerem [meble], Stojaki do przechowywania czasopism [meble],
Stojaki do wystawiania materiałów [meble], Stojaki [meble] do użycia
ze sprzętem audio, Stojaki [meble] pod telewizor, Stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, Stojaki na broszury
[meble], Stojaki na biurka [meble], Stojaki na głośniki [meble], Stojaki
na korespondencję [meble], Stojaki na książki [meble], Stojaki na ręczniki
[meble], Stojaki na wino [meble], Stojaki obrotowe [meble], Stojaki podporowe [meble], Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stoliki pod umywalkę
[meble], Stoły kreślarskie [meble], Stoły łączone na stałe z siedzeniami
[meble piknikowe], Stoły [meble], Szafki do komputerów [meble], Szafki
do przechowywania [meble], Szafki [meble], Szafki metalowe [meble],
Szafki na cokole do przechowywania [meble], Szafki na klucze [meble],
Szafki na materiały biurowe [meble], Szafki na płyty [meble], Szafy [meble], Szuflady do przechowywania [meble], Taborety ruchome [meble],
Tace na buty [meble], Toaletki [meble], Trzyczęściowe komplety mebli
[meble], Wielopozycyjne stojaki [meble], Wieszaczki na klucze [meble],
Wieszaki do ubrań [meble], Wieszaki na kapelusze [meble], Wieszaki
na klucze [meble], Wieszaki na płaszcze [meble], Wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Wolnostojące
przepierzenia [meble], Wózki barowe [meble], Wózki [meble], Wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble], Wysokie stołki [meble], Zamykane
szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], Zewnętrzne meble,
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami.

(111) 342444
(220) 2021 03 03
(210) 525522
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) WOLAŃCZYK MICHAŁ SHG GROUP, Straszęcin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gorzko slodko GORZKOISLODKO.PL
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 11.03.04,
26.13.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: kawy, herbaty, cukru, mleka, śmietany, słodyczy, przypraw, ziół przyprawowych,
olei jadalnych, owoców suszonych, bakalii, orzechów, produktów
dietetycznych, kasz, mąk.
(111) 342445
(220) 2021 03 18
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) DIVINGPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DiViNg PRO AKADEMIA NURKOWANIA
(540)

(210) 526312

(591) żółty, czarny
(531) 02.01.14, 26.04.05, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 01.15.21

44

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 25/2021

(510), (511) 39 Organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych,
Usługi świadczone przez przewodników turystycznych, Usługi biur
podróży i biur wycieczkowych, Usługi planowania podróży, Usługi
rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, Czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, Usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz dotyczących podróży,
Obsługa bagaży pasażerów, Obsługa naziemna pasażerów, Usługi
transportowe, Tworzenie ofert pakietowych na usługi turystyczne,
Doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, Wynajem urządzeń do nurkowania ratowniczego, Wypożyczanie kombinezonów do nurkowania, Wypożyczanie dzwonów
nurkowych [kesony], Wypożyczanie skafandrów nurkowych, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rozrywkowe związane
ze sportem, Udostępnianie sprzętu sportowego, Usługi sportowe,
Świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Usługi trenerskie, Nauka nurkowania, Organizowanie pokazów
nurkowania, Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie
sprzętu sportowego do nurkowania, Usługi szkoleniowe dotyczące
nurkowania, Udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania, Organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie gier w zakresie
nurkowania, Organizacja i prowadzenie kursów nurkowych.

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) 043102
(111) 050515
(111) 050604
(111) 050775
(111) 050930
(111) 058969
(111) 059147
(111) 071597
(111) 072256
(111) 074341
(111) 074342
(111) 074344
(111) 074348
(111) 074407
(111) 074408
(111) 074439
(111) 074540
(111) 074816
(111) 075321
(111) 075322
(111) 075639
(111) 076017
(111) 076041
(111) 076187
(111) 076247
(111) 077159
(111) 078566
(111) 082401
(111) 148003
(111) 155807

(180) 2032 02 22
(180) 2031 09 21
(180) 2031 09 07
(180) 2031 09 03
(180) 2031 09 03
(180) 2031 10 26
(180) 2031 11 10
(180) 2031 01 22
(180) 2031 04 12
(180) 2031 09 09
(180) 2031 09 09
(180) 2031 09 09
(180) 2031 09 09
(180) 2031 09 23
(180) 2031 09 23
(180) 2031 10 08
(180) 2031 09 23
(180) 2031 09 25
(180) 2031 10 31
(180) 2031 10 31
(180) 2032 02 28
(180) 2031 10 04
(180) 2031 10 11
(180) 2031 10 23
(180) 2031 11 14
(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 06
(180) 2031 12 24
(180) 2031 09 17
(180) 2030 12 07

(111) 157525
(111) 159850
(111) 159851
(111) 159852

(180) 2031 02 27
(180) 2031 09 07
(180) 2031 09 07
(180) 2031 09 07

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 28: rekreacyjne, sportowe i treningowe sztuczne ściany
wspinaczkowe wraz z oprzyrządowaniem, przyrządy gimnastyczne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 160112
(111) 160364
(111) 161160
(111) 161161
(111) 161172
(111) 161194
(111) 161208
(111) 161209
(111) 161660
(111) 161985
(111) 162023
(111) 162391
(111) 162392
(111) 162393
(111) 162897
(111) 163030
(111) 163177
(111) 163178
(111) 163789
(111) 163919
(111) 163920
(111) 164114
(111) 164277
(111) 166909
(111) 167524
(111) 169984
(111) 170928
(111) 171716
(111) 173312
(111) 181818
(111) 187291
(111) 189034
(111) 236662

(180) 2031 09 17
(180) 2031 10 31
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 24
(180) 2031 10 30
(180) 2031 10 30
(180) 2031 09 28
(180) 2031 10 22
(180) 2031 10 26
(180) 2031 08 16
(180) 2031 08 16
(180) 2031 08 16
(180) 2031 09 07
(180) 2032 02 18
(180) 2031 11 09
(180) 2031 11 09
(180) 2032 02 18
(180) 2031 11 09
(180) 2031 11 09
(180) 2031 08 29
(180) 2031 10 25
(180) 2032 02 20
(180) 2031 10 15
(180) 2031 10 08
(180) 2031 08 29
(180) 2031 09 24
(180) 2031 08 24
(180) 2031 10 22
(180) 2031 12 12
(180) 2031 08 30
(180) 2029 10 12

(111) 239524
(111) 246402
(111) 246403
(111) 247626
(111) 247627
(111) 248497

(180) 2031 10 08
(180) 2029 08 13
(180) 2029 08 13
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 03 29

(111) 248749
(111) 250234
(111) 250899
(111) 251321
(111) 251332

(180) 2031 02 25
(180) 2031 08 23
(180) 2031 07 25
(180) 2031 08 24
(180) 2031 09 02

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla towarów: 5: leki, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki
do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, środki do czyszczenia zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów,
w tym: płyny, balsamy, fluidy, kremy, żele, pasty, odżywki, płukanki,
pianki, lotiony, woski, brylantyny, oliwki, jedwabie, gumy i kleje
do włosów, rozjaśniacze i nabłyszczacze do włosów, szampony,
farby i lakiery do włosów, w tym
szampony, farbyi lakiery koloryzujące, płyny do trwałej ondulacji,utrwalacze do trwałej ondulacji,
woda utleniona w kremie.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 25/2021
(111) 251477
(111) 251478
(111) 251557
(111) 251669
(111) 251670
(111) 251672
(111) 251689
(111) 251690
(111) 251769
(111) 252039
(111) 252102
(111) 252321
(111) 252322
(111) 252323
(111) 252344
(111) 252413
(111) 252446
(111) 252460
(111) 252579
(111) 252734
(111) 252735
(111) 252876
(111) 253180
(111) 253206
(111) 253256
(111) 253869
(111) 254127
(111) 254295
(111) 254591
(111) 255112
(111) 255113
(111) 255114
(111) 255199
(111) 255449
(111) 255545
(111) 255775
(111) 256543
(111) 256635
(111) 256967
(111) 257151
(111) 257152
(111) 258143
(111) 258145
(111) 258707
(111) 259323
(111) 260755
(111) 262782
(111) 262906
(111) 266510
(111) 275712
(111) 275982
(111) 282117
(111) 342211
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(180) 2031 08 17
(180) 2031 08 17
(180) 2031 10 03
(180) 2031 09 20
(180) 2031 09 20
(180) 2031 10 04
(180) 2031 10 28
(180) 2031 10 28
(180) 2031 08 26
(180) 2031 07 13
(180) 2031 08 22
(180) 2031 08 17
(180) 2031 08 17
(180) 2031 08 17
(180) 2031 09 16
(180) 2031 03 25
(180) 2031 09 26
(180) 2031 11 28
(180) 2031 08 29
(180) 2031 08 22
(180) 2031 08 22
(180) 2031 09 02
(180) 2031 09 26
(180) 2031 11 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 09 22
(180) 2032 01 18
(180) 2031 10 18
(180) 2031 12 19
(180) 2031 10 03
(180) 2031 10 03
(180) 2031 10 03
(180) 2031 12 19
(180) 2031 10 28
(180) 2032 02 21
(180) 2032 02 15
(180) 2031 09 15
(180) 2032 05 14
(180) 2031 10 25
(180) 2031 10 07
(180) 2031 10 07
(180) 2031 12 12
(180) 2031 12 12
(180) 2031 09 02
(180) 2031 10 03
(180) 2032 01 27
(180) 2032 01 19
(180) 2031 10 28
(180) 2031 10 03
(180) 2031 09 30
(180) 2031 10 05
(180) 2031 07 06
(180) 2023 04 07

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

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 502394
(210) 439570

U
15/2015

(210) 439583
(210) 456474

15/2015
14/2016

(210) 464746
(210) 471706
(210) 477382
(210) 493719
(210) 495157
(210) 496371
(210) 499202
(210) 509808
(210) 511740
(210) 514555
(210) 515321
(210) 515853
(210) 516771
(210) 518351
(210) 518375

ZT07/2017
U
ZT32/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

45
(210) 518521
(210) 518736
(210) 520234
(210) 520850
(210) 521617
(210) 521926
(210) 521937
(210) 522890
(210) 522907
(210) 522909
(210) 523399
(210) 523817
(210) 525139
(210) 525226

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

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 508031
(210) 405153
(210) 474097
(210) 511945
(210) 512271
(210) 513641
(210) 515665
(210) 515897
(210) 521077
(210) 521157
(210) 525137
(210) 525138
(210) 526205

ZT12/2020
23/2012
U
ZT33/2020
ZT24/2020
ZT27/2020
ZT38/2020
U
ZT52/2020
ZT52/2020
U
U
U

(210) 526492
(210) 528912
(210) 523904
(210) 525415
(210) 525749
(210) 526700
(210) 527281
(210) 527657
(210) 528194
(210) 528616
(210) 530104
(210) 530288
(210) 530912

ZT14/2021
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) 393819
(210) 403557
(210) 417587
(210) 427481
(210) 436899
(210) 439443
(210) 447148
(210) 450830
(210) 451727
(210) 456994
(210) 467800
(210) 468313
(210) 475507
(210) 476263
(210) 477470

06/2012
23/2012
24/2013
16/2014
07/2015
12/2015
26/2015
07/2016
10/2016
36/2020
21/2017
25/2017
25/2018
49/2017
45/2017

(210) 484129
(210) 489567
(210) 495484
(210) 496157
(210) 502401
(210) 502414
(210) 502415
(210) 502420
(210) 502422
(210) 503214
(210) 503652
(210) 504406
(210) 504834
(210) 506221
(210) 507018

24/2018
46/2018
25/2019
28/2019
40/2019
40/2019
40/2019
40/2019
40/2019
40/2019
48/2019
09/2020
44/2019
53/2019
53/2019

46
(210) 507032
(210) 507056
(210) 507063
(210) 507083
(210) 507088
(210) 507098
(210) 507109
(210) 507122
(210) 507140
(210) 507191
(210) 507197
(210) 507198
(210) 507204
(210) 507207
(210) 507208
(210) 507238
(210) 507243
(210) 507249
(210) 507250
(210) 507258
(210) 507269
(210) 507284
(210) 507286
(210) 507296
(210) 507319
(210) 507325
(210) 507337
(210) 507361
(210) 507371
(210) 507380
(210) 507458
(210) 507501
(210) 507502
(210) 507503
(210) 507522
(210) 507600
(210) 507715
(210) 507726
(210) 507798
(210) 507801
(210) 507815
(210) 507826
(210) 507827
(210) 507833
(210) 507835
(210) 507867
(210) 507871
(210) 507877
(210) 507931
(210) 507969
(210) 508245
(210) 508332
(210) 508804
(210) 508942
(210) 509067
(210) 509671
(210) 509688
(210) 509778
(210) 509969
(210) 509988
(210) 509989
(210) 510529
(210) 510775
(210) 510840
(210) 511005
(210) 511006
(210) 511095
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15/2020
12/2020
53/2019
08/2020
53/2019
01/2020
11/2020
03/2020
06/2020
53/2019
10/2020
19/2020
53/2019
06/2020
11/2020
11/2020
11/2020
06/2020
10/2020
32/2020
07/2020
26/2020
26/2020
26/2020
10/2020
05/2020
05/2020
53/2019
03/2020
07/2020
01/2020
04/2020
04/2020
04/2020
13/2020
10/2020
04/2020
04/2020
11/2020
07/2020
09/2020
07/2020
07/2020
04/2020
04/2020
04/2020
05/2020
05/2020
19/2020
19/2020
31/2020
11/2020
31/2020
14/2020
08/2020
10/2020
31/2020
17/2020
31/2020
16/2020
17/2020
18/2020
28/2020
19/2020
29/2020
29/2020
26/2020

(210) 511819
(210) 512100
(210) 512154
(210) 512163
(210) 512179
(210) 512297
(210) 512412
(210) 512467
(210) 512598
(210) 512647
(210) 512828
(210) 512880
(210) 513128
(210) 513245
(210) 513350
(210) 513623
(210) 513735
(210) 513773
(210) 513787
(210) 513871
(210) 513946
(210) 513962
(210) 514073
(210) 514177
(210) 514196
(210) 514199
(210) 514235
(210) 514318
(210) 514321
(210) 514383
(210) 514426
(210) 514538
(210) 514557
(210) 514590
(210) 514593
(210) 514643
(210) 514647
(210) 514673
(210) 514674
(210) 514776
(210) 514799
(210) 514800
(210) 514805
(210) 514872
(210) 514875
(210) 514876
(210) 514877
(210) 514878
(210) 514879
(210) 514880
(210) 514881
(210) 514882
(210) 514883
(210) 514884
(210) 514899
(210) 514924
(210) 514947
(210) 514982
(210) 515061
(210) 515093
(210) 515135
(210) 515160
(210) 515170
(210) 515178
(210) 515180
(210) 515200
(210) 515201

30/2020
29/2020
24/2020
23/2020
31/2020
35/2020
29/2020
29/2020
34/2020
31/2020
27/2020
25/2020
37/2020
32/2020
25/2020
26/2020
29/2020
29/2020
30/2020
27/2020
34/2020
34/2020
31/2020
32/2020
32/2020
33/2020
28/2020
28/2020
32/2020
32/2020
31/2020
34/2020
31/2020
36/2020
30/2020
30/2020
37/2020
32/2020
32/2020
30/2020
32/2020
31/2020
32/2020
32/2020
32/2020
32/2020
32/2020
32/2020
32/2020
32/2020
32/2020
32/2020
32/2020
32/2020
32/2020
33/2020
32/2020
31/2020
34/2020
33/2020
37/2020
35/2020
34/2020
32/2020
32/2020
32/2020
32/2020

(210) 515245
(210) 515246
(210) 515268
(210) 515271
(210) 515272
(210) 515388
(210) 515398

34/2020
35/2020
33/2020
33/2020
33/2020
37/2020
32/2020

(210) 515400
(210) 515462
(210) 515548
(210) 515556
(210) 515690
(210) 515817

35/2020
33/2020
34/2020
34/2020
38/2020
36/2020

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 195866 (141) 2012 09 01
(111 265247 (141) 2014 12 08

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 35:
oferowanie klientom oraz ogląd
i zakup towarów w zakresie: artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, produktów
ogrodniczych przystosowanych
do spożycia lub konserwowania,
artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego przeznaczonych do spożycia lub konserwowania; 36: pośrednictwo w handlu
nieruchomościami,
dzierżawa
gospodarstw rolnych, zarządzanie i administrowanie majątkiem
ruchomym.

Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu
nieważności decyzji opublikowanych
w Wiadomościach Urzędu Patentowego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(111) 280888
04/2016
2021 06 15
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 24.11.2015 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 290032
09/2017
2021 06 09
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 07.02.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 297571
10/2017
2021 06 28
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 22.05.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 335330
08/2021
2021 06 23
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 14.10.2020 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 335416
08/2021
2021 06 01
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 12.10.2020 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 047814 A. Wykreślono: FERD.SCHMETZ GMBH, HERZOGENRATH, Niemcy; Wpisano: GROZ-BECKERT KG, Albstadt, Niemcy. 
(111) 061312 A. Wykreślono: Amdipharm Mercury International Limited, St. Helier, Wielka Brytania; Wpisano: MERCURY PHARMA GROUP LIMITED, Londyn, Wielka Brytania. 
(111) 064249 A. Wykreślono: POSCO DAEWOO Corporation,
Seul, Korea Południowa; Wpisano: POSCO INTERNATIONAL Corporation, Seoul, Korea Południowa. 
(111) 064632 A. Wykreślono: POSCO DAEWOO Corporation,
Seul, Korea Południowa; Wpisano: POSCO INTERNATIONAL Corporation, Seoul, Korea Południowa. 
(111) 073252 A. Wykreślono: BAŁTYK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska 341481834;
Wpisano: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Gdańsk, Polska
911297992. 
(111) 088973 A. Wykreślono: MONIKA STACHOWICZ-NIEWIADOMSKA, Bydgoszcz, Polska; Wpisano: RYSTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Osielsko, Polska 363578114. 
(111) 100551 A. Wykreślono: UNILEVER N. V. ;, ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 118858 D. Wpisano: „W dniu 26 kwietnia 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 2627/21/202) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2678334 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.118858 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących „GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”. 
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pozycją 2689032 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.120134 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 122363 D. Wpisano: „W dniu 09 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4039/21/861) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688672 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.122363 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 122548 D. Wpisano: „W dniu 10 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4079/21/145) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688764 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.122548 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 124799 D. Wpisano: „W dniu 09 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4037/21/059) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688688 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.124799 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 124804 D. Wpisano: „W dniu 12 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4058/21/102) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2689049 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.124804 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
(111) 124805 D. Wpisano: „W dniu 12 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4059/21/503) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2689036 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.124805 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.

(111) 120133 D. Wpisano: „W dniu 11 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4040/21/573) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688882 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.120133 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 124806 D. Wpisano: „W dniu 12 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4066/21/621) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2689033 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.124806 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 120134 D. Wpisano: „W dniu 12 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4049/21/182) wpisano do Rejestru Zastawów pod

(111) 126415 A. Wykreślono: ROHM AND HAAS COMPANY,
PHILADELPHIA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: DDP Specialty Electronic Materials US 8, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki. 
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(111) 126415 A. Wykreślono: DDP Specialty Electronic Materials US 8, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
Nutrition & Biosciences USA 2, LLC, Rochester, Stany Zjednoczone
Ameryki. 
(111) 130476 A. Wykreślono: SHOP VAC CORPORATION ( NEW
JERSEY CORPORATION ), WILLIAMSPORT, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Great Star Tools USA, Inc., Saddle Brook, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 131079 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 132307 D. Wpisano: „W dniu 06 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4038/21/460) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688545 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.132307 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 150619 A. Wykreślono: SHOP VAC CORPORATION (NEW
JERSEY CORPORATION), WILLIAMSPORT, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Great Star Tools USA, Inc., Saddle Brook, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 161246 D. Wpisano: „W dniu 16 marca 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 2546/21/342) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2674736 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.161246 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących „GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”. 
(111) 165305 A. Wykreślono: TELEKOMUNIKACJA POLSKA
Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 012100784; Wpisano: ORANGE
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784. 
(111) 174667 A. Wykreślono: BARTEX-BARTOL Spółka Jawna, Paproć, Polska 004773934; Wpisano: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć , Polska 639684009. 
(111) 178290 D. Wpisano: „W dniu 28 kwietnia 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 14989/20/379) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2678524 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.178290 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce POLSKA GRUPA LOTNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki POLSKIE
LINIE LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 188201 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 204268 A. Wykreślono: „GALD” Zakład Galanterii Drzewnej, Druzgała Janusz Włodzimierz, Suwałki, Polska 791030250; Wpisano: KULIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czechowice-Dziedzice, Polska 241847920. 
(111) 206556 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 216881 D. Wpisano: „W dniu 06 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4031/21/653) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688548 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.216881 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.

(111) 219977 D. Wpisano: „W dniu 11 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4033/21/455) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688883 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.219977 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
(111) 219978 D. Wpisano: „W dniu 12 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4047/21/380) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2689024 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.219978 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
(111) 221064 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 222731 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia16 października2020 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez p. Ryszarda Klepacz prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą RYSZARD KLEPACZ „REDAR”
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE, Radom, Polska na czas nieokreślony”.
(111) 225628 D. Wykreślono: ,,W dniu 2 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15110/19/812) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2624722 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-225628 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie’’. 
(111) 233793 A. Wykreślono: ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL
ZALSKI, ANNA WERK, Zwierzyniec Pierwszy, Polska 243438290;
Wpisano: ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, ANNA WERK,
Zwierzyniec Pierwszy, Polska 243438290; EUDUCO KBC GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przemyśl, Polska 366160533. 
(111) 233793 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
19 października 2020 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
(111) 238820 D. Wpisano: „W dniu 16 marca 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 2584/21/824) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2674738 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.238820 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących „GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”. 
(111) 241289 D. Wpisano: „W dniu 16 marca 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 2551/21/658) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2674739 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.241289 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących „GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”. 
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(111) 244267 D. Wpisano: „W dniu 10 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4053/21/097) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688766 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.244267 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 244268 D. „W dniu 09 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 4044/21/177) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2688673 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.244268 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze, Czechy
wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
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(111) 252868 A. Wykreślono: CIESIELSKI MARCIN MASTERGRUPA, Busko-Zdrój, Polska 290977690; Wpisano: PICBURGER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowiec, Polska 381975203. 
(111) 255074 D. „W dniu 21 czerwca 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 150/21/711) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2683656
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.255074 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE ”PORTY LOTNICZE” z siedzibą
w Warszawie wobec PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO ”BALTONA” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”. 

(111) 244591 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857. 

(111) 255799 D. Wykreślono: „W dniu 4 grudnia 2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13894/13/531) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2380223 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-255799 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Lloyds Bank plc z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
wobec Multikino Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”. 

(111) 246202 D. Wpisano: „W dniu 26 kwietnia 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 2553/21/460) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2678335 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.246202 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących „GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”.

(111) 257005 D. Wpisano: „W dniu 16 marca 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 2564/21/182) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2674743 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.257005 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących „GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”. 

(111) 247525 D. Wpisano: „W dniu 11 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4050/21/894) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688896 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.247525 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.

(111) 257420 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia. 

(111) 247624 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) 250811 A. Wykreślono: BARTEX-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, Polska 004773934; Wpisano: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć , Polska 639684009. 

(111) 260316 D. Wpisano: „W dniu 30 czerwca 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 8062/21/301) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2684602 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.260316 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Sage Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 261302 A. Wykreślono: JERZY WILCZYŃSKI, Warszawa,
Polska; Wpisano: JERZY WILCZYŃSKI, Bielawa, Polska. 
(111) 264621 D. Wpisano: „W dniu 09 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4064/21/819) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688676 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.264621 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 251077 D. Wpisano: „W dniu 05 lipca 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 8881/21/350) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2685048 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.251077 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.

(111) 265596 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944. 

(111) 251936 A. Wykreślono: JAN UZARSKI, Olsztyn, Polska;
Wpisano: JAN UZARSKI, Sokolniki-Las, Polska. 

(111) 266691 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia. 

(111) 252059 A. Wykreślono: BARTEX-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, Polska 004773934; Wpisano: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć , Polska 639684009. 

(111) 267218 A. Wykreślono: CIESIELSKI MARCIN MASTERGRUPA, Busko-Zdrój, Polska 290977690; Wpisano: RED HOT CHICKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowiec,
Polska 384565820. 
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(111) 267964 A. Wykreślono: NIETUBYĆ BOGDAN DEMSKI
GRZEGORZ AUREA PHARMA SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn, Polska;
Wpisano: CZERNIKOWSKA JOANNA DEMSKI GRZEGORZ AUREA
PHARMA SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn, Polska 146537824. 
(111) 270476 D. Wpisano: „W dniu 16 kwietnia 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 2545/21/941) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2677390 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.270476 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących „GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”. 
(111) 275261 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 277974 A. Wykreślono: KARPIŃSKI PAWEŁ KARPIŃSKI
MEDIA, Legionowo, Polska 017396163; Wpisano: PAWEŁ KARPIŃSKI,
Legionowo, Polska. 
(111) 280000 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 280393 A. Wykreślono: Kazubski Stanisław, Dolno, Polska; Wpisano: EKOLOTNIA OD KUCHNI HUBERT KAZUBSKI, Dolno,
Polska 364967295. 
(111) 282363 D. Wykreślono: „W dniu 25 marca 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 18492/20/672) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2624786 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.282363 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie.”
(111) 282815 D. Wpisano: „W dniu 07 lipca 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 8885/21/954) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2685394 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.282815 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 286662 A. Wykreślono: Unilever. N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 295702 A. Wykreślono: RAFINERIA W JAŚLE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 180972309;
Wpisano: FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 180706507. 
(111) 298301 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) 298858 A. Wykreślono: TOM-GAST SPÓŁKA JAWNA TOMASZ I AGNIESZKA WOŹNIAK, Łódź, Polska 471703159; Wpisano:
TGHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź,
Polska 142447142. 
(111) 300373 D. Wpisano: „Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 1449-SEE-2.711.26330382.2020.
KGP, Cz. nr 26330382, z dnia 4 grudnia 2020 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 11 grudnia 2020 r.”

(111) 302708 D. Wpisano: „W dniu 11 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4065/21/220) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688895 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.302708 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 302710 D. Wpisano: „W dniu 06 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4035/21/257) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688547 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.302710 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
(111) 308330 A. Wykreślono: Soocas (Shenzhen) Technology
Co.,Ltd., Shenzhen, Chiny; Wpisano: Shenzhen Soocas Technology
Co., Ltd., Shenzhen, Chiny. 
(111) 308652 D. Wpisano: „W dniu 06 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4042/21/375) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688546 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.308652 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 308653 D. Wpisano: „W dniu 09 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4034/21/856) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688674 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.308653 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 312629 D. Wykreślono: „W dniu 11 sierpnia 2021 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KA.IX.Ns-Rej.Za 4057/21/701) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2688897 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.312629 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą
w Pradze, Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 315572 A. Wykreślono: ANTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932789687; Wpisano:
ANTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 932789687. 
(111) 317613 D. Wpisano: „W dniu 10 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4030/21/252) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688765 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.317613 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 317619 D. Wpisano: „W dniu 09 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
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KA.IX.Ns-Rej.Za 4041/21/974) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688675 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.317619 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 1460547
(540) ALHADAYA
(531) CFE: 25.01.25, 27.05.04
(511) 5, 30, 31
(732) Tovarichtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu
„Alhadaya”, ulitsa Satpayeva, zdaniye 29D,
rayon Bostandykskiy, 050000 Almaty (KZ)
(151) 2020 10 26
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31

(111) 319357 D. Wpisano: „W dniu 10 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4062/21/017) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688763 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.319357 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.

(111) 1510006
(540) BOCHETTI
(511) 25, 35
(732) SIBERIAN JEANS CENTER Limited liability company,
ul. Koroleva, 40, korpus 40, of. s-1, Novosibirsk, RU-630015 (RU)
(151) 2020 11 25
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31

(111) 319757 A. Wykreślono: ORBICO BEAUTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012275992; Wpisano: ORBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 277632751. 
(111) 321141 A. Wykreślono: Vortex Energy Holding AG, Kassel, Niemcy; Wpisano: VH Invest AG, Kassel, Niemcy. 
(111) 326302 A. Wykreślono: BOCHNAK PAWEŁ, WNUK-LIPIŃSKI ROMAN P&R CAFE SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska
363844165; Wpisano: DOSTOSOWANE ROZWIĄZANIA PAWEŁ
BOCHNAK, Warszawa, Polska 143016964. 
(111) 330635 D. Wpisano: „W dniu 11 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4052/21/696) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688880 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.330635 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
(111) 331224 D. Wpisano: „W dniu 11 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4060/21/215) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688898 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.331224 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.

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) 1327911
(540) Vissol
(511) 12
(732) Malysheva Olga Valentinovna,
Tutaevskoe shosse 41-45, RU-150042 Yaroslavl (RU)
(151) 2020 11 27
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31

(111) 1516173
(540) ZENYK varenyk
(531) CFE: 27.05.01
(511) 30, 35, 43
(732) Kuzenko Yarema Romanovych,
vul. Chornovola, bud. 123, kv. 5m.Ivano-Frankivsk 76005 (UA);
Kovalchuk Bogdan Petrovych, vul. Kvitkova, 16,
s. Zagvizdia,Tysmenitskyj r-nIvano-Frankivska obl. 77450 (UA);
Kovalchuk Mykola Petrovych, vul. Tolstogo, bud. 3 „A”,
kv. 2, m. Ivano-Frankivsk 76018 (UA)
(151) 2019 10 01
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1566329
(540) Beamarry
(511) 3
(732) Mai Qiyun, Room 1004, No. 12, Lvyun Street,
Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province (CN)
(151) 2020 11 18
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566347
(540) BIOGENA FERROGENA	
(732) Biogena GmbH & Co KG,
Strubergasse 24, A-5020 Salzburg (AT)
(151) 2020 08 26
(441) 2021 01 11

(511) 5, 29, 30
(581) 2020 12 24

(111) 1566361
(540) WOOODYFLEXX
(511) 20
(732) Regio GmbH, Altendorf 49, A-4793 St. Roman (AT)
(151) 2020 05 05
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566372
(540) DEYE DEYE ELECTRONICS
(531) CFE: 26.11.08, 27.05.01, 28.03.00
(511) 9
(732) GANZHOU DEYE ELECTRONICS TECHNOLOGY Co.,Ltd.,
Plant 1# of Ganzhou Chuangpu Huanqiu Electronics Co., Ltd.,
West Side of Gongye 3rd Road, South Side of Yingbin Avenue
341000 Ganzhou Economic & Technological (CN)
(151) 2020 11 20
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566420
(540) DOSHEE SINCE 1895
(531) CFE: 21.03.21, 26.04.02,
26.07.25, 27.03.15, 28.03.00
(732) HOSANAVA HOMART INC,
11, F-1, 9, Sec. 2, Beitou Rd., Taipei, Taiwan (CN)
(151) 2020 10 22
(441) 2021 01 11

(511) 29, 30, 32, 43
(581) 2020 12 24

(111) 1566430
(540) W
(531) CFE: 27.05.21, 29.01.12
(511) 18
(732) JINJIANG BOWEI UMBRELLA CO., LTD.,
No.5, Industrial Area, Zengdai Village, Anhai Town, Jinjiang City,
Quanzhou City, 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2020 09 22
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566481
(540) MAGICTIGER
(531) CFE: 18.01.21, 26.11.08, 27.05.11
(511) 12
(732) Qingdao Menghui Trade Co., Ltd.,
Rm 1001-5, Hualin Square, No. 117 Zijinshan Road,
Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 09 15
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566500
(540) SYNSIGLU
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2020 10 19
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566509
(540) MAYMETSI
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2020 10 19
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24

52
(111) 1567641
(540) SUPRANOSE	
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2020 09 03
(441) 2021 01 18
(111) 1567653
(531) CFE: 28.03.00
(732) Longhai Garden Arts Co., Ltd.,
Tangtou Industrial Zone, Gangwei, Longhai,
Zhangzhou 363100 Fujian (CN)
(151) 2020 10 30
(441) 2021 01 18

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 25/2021
(511) 5
(581) 2020 12 31
(511) 1

(581) 2020 12 31

(111) 1567662
(540) AOKING
(531) CFE: 26.01.03, 26.03.04, 27.05.01, 28.03.00
(511) 18
(732) GUANGZHOU AOKING LEATHER CO., LTD,
No. 6, Zebin Road, Yangguang Avenue, Shiling Town,
Huadu District, Guangzhou City, 510000 Guangdong Province (CN)
(151) 2020 10 16
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1567664
(540) KENDO
(531) CFE: 27.05.01
(511) 6, 7, 8, 9
(732) SAAME TOOLS (SHANGHAI) IMPORT & EXPORT CO., LTD.,
Floor 2, Building 1, No. 1369 Kangqiao East Road,
Pudong New District, 201315 Shanghai (CN)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31

(111) 1567671
(540) ZICAR PRO
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.10
(511) 7
(732) Jaya International Co., Ltd., Room 405, No. 54 Ma’anshan Rd,
Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 10 16
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1567687
(531) CFE: 28.03.00, 29.01.12
(511) 29, 30, 32
(732) Genki Forest(Beijing) Food Technology Group Co.,LTD,
Room 501, 5th Floor, Building No. 6, East 3rd Ring North Road,
Chaoyang Dist. 100020 Beijing (CN)
(151) 2020 11 27
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1567695
(540) GENKI FOREST
(531) CFE: 27.05.01
(511) 30, 32
(732) Genki Forest(Beijing) Food Technology Group Co.,LTD,
Room 501, 5th Floor, Building, No. 6 East 3RD Ring North Road,
Chaoyang District, Beijing (CN)
(151) 2020 11 27
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1567756
(540) YGMAGNET
(531) CFE: 26.01.01, 26.02.01, 26.15.01
(511) 9
(732) Jiangxi Yg Magnet Co., Ltd., No. 170 West Jinling Road,
Ganzhou Economic Technology Development Zone,
Ganzhou City, 341000 Jiangxi Province (CN)
(151) 2020 10 21
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31

