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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 239 721 do nr 239 770)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 239730
(41) 2020 11 16
(51) A01B 39/18 (2006.01)
G01N 21/27 (2006.01)
G06N 3/08 (2006.01)
(21) 429834 (22)
2019 05 06

(72) BĄK KRZYSZTOF, Warka (PL); MAJEWSKI MICHAŁ, Warka (PL);
ŁUCZAK SERGIUSZ, Czarny Las (PL); CREDO WOJCIECH,
Józefów (PL); BAGIŃSKI KAROL, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(73) MCMS WARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka (PL)
(54) Urządzenie do usuwania chwastów, zespół mechanizmu
do usuwania chwastów oraz sposób usuwania chwastów
(B1) (11) 239765
(41) 2020 06 29
(51) A24D 3/02 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
(21) 428188 (22)
2018 12 17
(72) FIGARSKI RADOSŁAW, Radom (PL); CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ,
Przysucha (PL); SKIERCZYŃSKI ROBERT, Radom (PL)
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(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób podawania kapsułek i zespół do podawania kapsułek

(73) KONMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Józefów (PL)
(54) Instrument laparoskopowy

(B1) (11) 239764
(41) 2020 03 09
(51) A47B 3/02 (2006.01)
A47B 3/08 (2006.01)
(21) 426890 (22)
2018 09 03
(72) KOTOWSKI MATEUSZ, Chartowo (PL)
(73) KOTOWSKA BEATA MEBELLA, Poznań (PL)
(54) Stół i sposób zmniejszenia powierzchni zajmowanej przez zestaw stołów

(B1) (11) 239755
(41) 2019 12 02
(51) A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/99 (2017.01)
A61Q 19/10 (2006.01)
(21) 425719 (22)
2018 05 24
(72) KOZŁOWSKA JUSTYNA, Toruń (PL); PRUS WERONIKA,
Jeżewo (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozycji kosmetycznej do złuszczania
komórek naskórka

(B1) (11) 239759
(41) 2020 11 16
(51) A47F 1/12 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
(21) 429901 (22)
2019 05 10
(72) SZCZEBAK MARCIN, Kamieniec Wrocławski (PL)
(73) PERFECTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łany (PL)
(54) Półka regału do ekspozycji papierosów
(B1) (11) 239760
(41) 2019 09 23
(51) A47J 37/00 (2006.01)
A47J 37/06 (2006.01)
(21) 424844 (22)
2018 03 12
(72) WALCZAK ŁUKASZ, Katowice (PL)
(73) SA LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice (PL)
(54) Ruchomy ruszt grillowy-palenisko sterowany elektrycznie
(B1) (11) 239736
(41) 2019 10 21
(51) A47K 11/10 (2006.01)
E03D 9/06 (2006.01)
A46B 17/00 (2006.01)
A47G 29/08 (2006.01)
(21) 425252 (22)
2018 04 17
(72) CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz (PL)
(73) CZECHOWICZ MICHAŁ LEOVAC, Małecz (PL)
(54) Zasobnik szczotki toaletowej
(B1) (11) 239734
(41) 2021 06 28
(51) A61B 17/28 (2006.01)
A61B 17/29 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
A61B 1/313 (2006.01)
(21) 432431 (22)
2019 12 27
(72) BRODACZEWSKI WIESŁAW, Brentford (GB); DECEWICZ
ANDRZEJ, Nottingham (GB); PRZEKOPIŃSKI TOMASZ, Ząbki (PL);
WAWRYNIUK GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) KONMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Józefów (PL)
(54) Instrument laparoskopowy
(B1) (11) 239735
(41) 2021 06 28
(51) A61B 17/28 (2006.01)
A61B 17/29 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
A61B 1/313 (2006.01)
(21) 432432 (22)
2019 12 27
(72) BRODACZEWSKI WIESŁAW, Brentford (GB); DECEWICZ
ANDRZEJ, Nottingham (GB); PRZEKOPIŃSKI TOMASZ, Ząbki (PL);
WAWRYNIUK GRZEGORZ, Warszawa (PL)

(B1) (11) 239745
(41) 2018 07 30
(51) A61K 31/47 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 420206 (22)
2017 01 17
(72) PALUSZKIEWICZ PIOTR, Lublin (PL); TURSKI WALDEMAR,
Lublin (PL)
(73) PALUSZKIEWICZ PIOTR, Lublin (PL); TURSKI WALDEMAR,
Lublin (PL)
(54) Zastosowanie kwasu kynureninowego w celu zredukowania
przyrostu masy ciała
(B1) (11) 239752
(41) 2018 12 03
(51) A61K 36/31 (2006.01)
A01G 31/00 (2018.01)
A01G 24/10 (2018.01)
B01D 11/02 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 421739 (22)
2017 05 29
(72) BUSZEWSKI BOGUSŁAW, Stary Toruń (PL); POMASTOWSKI
PAWEŁ, Przysiek (PL); RAFIŃSKA KATARZYNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Sposób otrzymywania substancji bioaktywnych z Lepidium
sativum oraz ich zastosowanie
(B1) (11) 239724
(41) 2016 08 16
(51) A61K 51/02 (2006.01)
A61K 51/12 (2006.01)
A61K 101/02 (2006.01)
(21) 411258 (22)
2015 02 12
(72) JANISZEWSKA ŁUCJA, Biała Podlaska (PL); KOŹMIŃSKI
PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); PRUSZYŃSKI MAREK, Białystok (PL);
MAJKOWSKA AGNIESZKA, Pruszków (PL); BILEWICZ ALEKSANDER,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Radiofarmaceutyk terapeutyczny oparty na radionuklidzie
astatu-211
(B1) (11) 239731
(41) 2021 01 25
(51) A62C 31/28 (2006.01)
A62C 31/00 (2006.01)
(21) 430657 (22)
2019 07 18
(72) PAPROCKI ADAM, Świdwin (PL); NIKIPIEROWICZ LESZEK,
Świdwin (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE JADWIGA PAPROCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świdwin (PL)
(54) Złącze, zwłaszcza do przenośnego działka strażackiego
(B1) (11) 239751
(41) 2018 02 12
(51) B01J 20/34 (2006.01)

6

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B01J 20/02 (2006.01)
C01G 49/00 (2006.01)
G21F 9/12 (2006.01)
(21) 418162 (22)
2016 08 02
(72) CHOTKOWSKI MACIEJ, Góra Kalwaria (PL); SĄCZAWA WIKTOR,
Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób roztwarzania heksacyjanożelazianów metali przejściowych obejmujących błękit pruski, heksacyjanożelazian kobaltu,
heksacyjanożelazian niklu i heksacyjanożelazian miedzi, oraz zastosowanie alkalicznego wodnego roztworu do roztwarzania tych
heksacyjanożelazianów metali przejściowych
(B1) (11) 239769
(41) 2021 05 31
(51) B60K 17/00 (2006.01)
B60K 17/08 (2006.01)
F16H 13/12 (2006.01)
F16H 3/08 (2006.01)
F16H 57/04 (2010.01)
(21) 431850 (22)
2019 11 19
(72) KAPUSTA RYSZARD, Stalowa Wola (PL); GALEK GRZEGORZ,
Stale (PL)
(73) MISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stalowa Wola (PL)
(54) Układ chłodząco-smarujący przekładni rozdzielczej wojskowych pojazdów kołowych, zwłaszcza kołowych transporterów
opancerzonych
(B1) (11) 239729
(41) 2020 08 24
(51) B60P 3/32 (2006.01)
B62D 25/02 (2006.01)
(21) 428906 (22)
2019 02 13
(72) IŻOWSKI MICHAŁ, Besko (PL)
(73) IŻOWSKI MICHAŁ MICCO, Besko (PL)
(54) Dom na kołach
(B1) (11) 239767
(41) 2021 01 25
(51) B62D 59/04 (2006.01)
B62D 53/04 (2006.01)
B62D 53/02 (2006.01)
B60K 6/52 (2007.10)
B60K 7/00 (2006.01)
B60L 50/50 (2019.01)
(21) 430574 (22)
2019 07 12
(72) ŁEBKOWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); WIŚNIEWSKI GERARD,
Rotmanka (PL); BUDA TOMASZ, Starogard Gdański (PL); SZEWCZYK
PIOTR, Gdańsk (PL)
(73) ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Wózek napędowy
(B1) (11) 239742
(41) 2020 03 09
(51) B65D 25/34 (2006.01)
B65D 25/20 (2006.01)
(21) 426796 (22)
2018 08 27
(72) URBAN WIESŁAW, Księżyno (PL); ŁUKASZEWICZ KRZYSZTOF,
Kamionka (PL)
(73) MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK
ANDRZEJ FIŁOŃCZUK BOGUSŁAW KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(54) Opakowanie
(B1) (11) 239768
(41) 2021 04 19
(51) B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/02 (2019.01)
B61D 3/20 (2006.01)
(21) 431453 (22)
2019 10 13
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(72) GÓRNIAK MIKOŁAJ, Bydgoszcz (PL)
(73) POL-OSTEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Kontener adaptacyjny
(B1) (11) 239753
(41) 2019 02 11
(51) C01B 32/192 (2017.01)
C01B 32/22 (2017.01)
C01B 32/23 (2017.01)
(21) 422453 (22)
2017 08 04
(72) WĘDZYŃSKA ANNA, Bolesławiec (PL); GERASYMCHUK YURIY,
Żmigród (PL); ŁUKOWIAK ANNA, Wrocław (PL); HRENIAK DARIUSZ,
Wrocław (PL); STRĘK WIESŁAW, Bielany Wrocławskie (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania interkalowanej nanocząstkami metalu
ekspandowanej struktury grafenowej w postaci proszku lub pianki
(B1) (11) 239758
(41) 2020 04 06
(51) C04B 35/495 (2006.01)
H01G 4/12 (2006.01)
H01G 4/30 (2006.01)
H01C 7/102 (2006.01)
H01B 3/12 (2006.01)
(21) 427238 (22)
2018 09 27
(72) SZWAGIERCZAK DOROTA, Kraków (PL); KULAWIK JAN,
Kraków (PL); SKWAREK AGATA, Kraków (PL); SYNKIEWICZ BEATA,
Kraków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania folii ceramicznej przeznaczonej do wytwarzania technologią LTCC wielowarstwowych elementów biernych, oraz folia ceramiczna przeznaczona do wytwarzania technologią LTCC wielowarstwowych elementów biernych
(B1) (11) 239740
(41) 2021 06 28
(51) C07C 409/24 (2006.01)
C07C 407/00 (2006.01)
(21) 432256 (22)
2019 12 17
(72) GRZYBOWSKI PIOTR, Warszawa (PL); ADAMSKA OLGA,
Ryki (PL); WOJTASIK KLAUDIA, Wólka Gołębska (PL); DZIUBAK
ŁUKASZ, Borowina (PL); KOWALSKA ANITA, Paprotnia (PL);
JUSZKIEWICZ JACEK, Kraków (PL)
(73) SANECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Szybkie wytwarzanie wodnych roztworów kwasu nadoctowego
o podwyższonej trwałości
(B1) (11) 239725
(41) 2018 10 08
(51) C09C 3/08 (2006.01)
C04B 20/10 (2006.01)
G21F 1/04 (2006.01)
C07D 275/03 (2006.01)
C07F 9/09 (2006.01)
(21) 421123 (22)
2017 03 31
(72) AUGUSTYNIOK BRYGIDA, Warszawa (PL); BRANDT ANDRZEJ
M., Warszawa (PL); CYGAN GRZEGORZ, Bytom (PL); DĄBROWSKI
MARIUSZ, Pęcławice Górne (PL); GIBAS KAROLINA, Kęty (PL);
GLINICKI MICHAŁ A., Łomianki (PL); GOŁASZEWSKI JACEK,
Gliwice (PL); JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA DARIA, Warszawa (PL);
NOWOWIEJSKI GRZEGORZ, Nowy Dwór Mazowiecki (PL);
SOBCZAK MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Mieszanina do impregnacji kruszywa mineralnego w postaci
grysu serpentynitowego, zaimpregnowany grys serpentynitowy

Nr 1/2022
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oraz zastosowanie zaimpregnowanego grysu serpentynitowego
do wytwarzania konstrukcyjnego betonu osłonowego, zwłaszcza
na osłony radiologiczne
(B1) (11) 239770
(41) 2021 06 28
(51) C09D 5/22 (2006.01)
B41M 3/14 (2006.01)
(21) 432293 (22)
2019 12 20
(72) MOLGA EDYTA, Warszawa (PL); BIERNACKI ARIEL,
Warszawa (PL); GAWEŁ KAMIL, Owczarnia (PL)
(73) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja receptury farbowej do drukowania wielokolorowego obrazu w elementach zabezpieczających nanoszonych na podłoże, widzialnego zarówno w zakresie długości fal światła widzialnego
(VIS) jak i w zakresie długości fal światła ultrafioletowego (UV), sposób wytwarzania układu zawierającego element zabezpieczający
na podłożu oraz układ przeznaczony do wykorzystywania jako cecha
zabezpieczająca lub identyfikacyjna znakowanego układem obiektu
(B1) (11) 239739
(41) 2019 11 04
(51) C11D 3/48 (2006.01)
C11D 1/66 (2006.01)
(21) 425397 (22)
2018 04 27
(72) JONASZ MARCIN, Zambrów (PL)
(73) CLOVIN SPÓŁKA AKCYJNA, Czyżew (PL)
(54) Ciekły środek do prania
(B1) (11) 239749
(41) 2021 08 02
(51) C12N 15/115 (2010.01)
C12N 9/64 (2006.01)
(62) 423900
(21) 435190 (22)
2017 12 14
(72) JUCHA JAROSŁAW, Kraków (PL); BERETA JOANNA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Aptamer RNA hamujący aktywność proteolityczną mysiej metaloproteazy ADAM10, zawierająca go kompozycja farmaceutyczna
oraz zastosowanie aptameru
(B1) (11) 239761
(41) 2016 02 01
(51) D03D 15/00 (2021.01)
D03D 25/00 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
A61L 15/16 (2006.01)
(21) 408957 (22)
2014 07 22
(72) WAJCHERT MONIKA, Borkowice (PL); WAJCHERT ALICJA,
Borkowice (PL); WAJCHERT ROBERT, Borkowice (PL); STASIAK
STANISŁAWA JANINA, Zduńska Wola (PL)
(73) ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ TEXPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dłutów (PL)
(54) Tkanina prozdrowotna
(B1) (11) 239762
(41) 2016 02 01
(51) D03D 15/00 (2021.01)
D03D 25/00 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
A61L 15/16 (2006.01)
(21) 408958 (22)
2014 07 22
(72) WAJCHERT MONIKA, Borkowice (PL); WAJCHERT ALICJA,
Borkowice (PL); WAJCHERT ROBERT, Borkowice (PL); STASIAK
STANISŁAWA JANINA, Zduńska Wola (PL)
(73) ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ TEXPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dłutów (PL)
(54) Tkanina prozdrowotna
(B1) (11) 239763
(41) 2018 05 21
(51) D03D 15/00 (2006.01)
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D03D 25/00 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
A61L 15/16 (2006.01)
(21) 419521 (22)
2016 11 18
(72) WAJCHERT ALICJA, Borkowice (PL); WAJCHERT ROBERT,
Borkowice (PL); STASIAK STANISŁAWA JANINA, Zduńska Wola (PL)
(73) TEXPOL ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dłutów (PL)
(54) Tkanina prozdrowotna
(B1) (11) 239747
(41) 2019 12 16
(51) D06M 15/00 (2006.01)
D04H 13/00 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
(21) 425813 (22)
2018 06 04
(72) GAWŁOWSKI ANDRZEJ, Puńców (PL); FABIA JERZY
KRZYSZTOF, Bystra (PL); GRACZYK TADEUSZ ANDRZEJ,
Bielsko-Biała (PL); JANICKI JAROSŁAW, Bielsko-Biała (PL)
(73) AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA
W BIELSKU-BIAŁEJ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób otrzymywania trudnozapalnej włókniny termoizolacyjnej z włókien z recyklatu PET
(B1) (11) 239741
(41) 2019 11 18
(51) E03F 5/22 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
F04D 13/02 (2006.01)
F04D 13/00 (2006.01)
(21) 425488 (22)
2018 05 10
(72) SZUSTER MIROSŁAW, Koszalin (PL); WOJCIECHOWSKI RAFAŁ,
Konikowo (PL)
(73) SZUSTER MIROSŁAW SZUSTER CONSULTING, Naramice (PL);
EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin (PL)
(54) Kompaktowe urządzenie pompowe ścieków
(B1) (11) 239754
(41) 2019 06 17
(51) E04C 5/16 (2006.01)
E04C 5/20 (2006.01)
(21) 423851 (22)
2017 12 12
(72) PIOTROWSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL)
(73) PIOTROWSKA ANNA ARS-HW-SPÓŁKA CYWILNA,
Modlnica (PL); PIOTROWSKI WŁODZIMIERZ ARS-HW-SPÓŁA
CYWILNA, Kraków (PL)
(54) Sposób ustalania położenia prętów zbrojenia w elementach
żelbetowych oraz listwa dystansowa do realizacji sposobu
(B1) (11) 239746
(41) 2019 06 03
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
(21) 423554 (22)
2017 11 23
(72) ZIÓŁKOWSKI EUGENIUSZ, Gdańsk (PL); SZAREJKO
BOGUSŁAW, Sopot (PL)
(73) ZIÓŁKOWSKI EUGENIUSZ, Gdańsk (PL); SZAREJKO
BOGUSŁAW, Sopot (PL)
(54) Węzeł mocujący zespolone szyby elewacyjne
(B1) (11) 239738
(41) 2021 04 06
(51) F03B 11/00 (2006.01)
(21) 431298 (22)
2019 09 27
(72) DUŹNIAK MIROSŁAW, Kozy (PL); LASEK JAROSŁAW,
Bielsko-Biała (PL); KORCZYK ZBIGNIEW, Kozy (PL)
(73) ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy (PL)
(54) Zespół uszczelniający
(B1) (11) 239757
(41) 2019 10 21
(51) F15B 15/08 (2006.01)
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(21)
(72)
(73)
(54)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
F15B 15/14 (2006.01)
F15B 15/20 (2006.01)
425178 (22)
2018 04 10
SIKORSKI JAKUB, Łódź (PL)
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
Siłownik pneumatyczny

(B1) (11) 239743
(41) 2018 09 24
(51) F16B 1/00 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16B 17/00 (2006.01)
(21) 420848 (22)
2017 03 14
(72) HALAK KRZYSZTOF, Inowrocław (PL); LIPIŃSKI KRZYSZTOF,
Strzelno (PL)
(73) SANPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wymysłowice (PL)
(54) Zespół mocujący kabinę kąpielową
(B1) (11) 239748
(41) 2020 09 07
(51) F16D 65/00 (2006.01)
F16D 65/04 (2006.01)
F16D 65/092 (2006.01)
(21) 429061 (22)
2019 02 26
(72) MOSZUMAŃSKI RYSZARD, Kraków (PL); MOSZUMAŃSKI
JAKUB, Kraków (PL)
(73) GRUPA STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyprasek anizotropowych z ciepłowodami wprasowanymi poprzecznie i prefabrykat do wytwarzania
wyprasek anizotropowych z ciepłowodami wprasowanymi poprzecznie
(B1) (11) 239726
(41) 2021 09 20
(51) F16F 15/03 (2006.01)
(21) 433289 (22)
2020 03 18
(72) SZMIDT TOMASZ, Warszawa (PL); KONOWROCKI ROBERT,
Otwock (PL); PISARSKI DOMINIK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Aktywne urządzenie wiroprądowe do tłumienia drgań skrętnych w ruchu obrotowym
(B1) (11) 239733
(41) 2021 06 14
(51) F16H 57/04 (2010.01)
F25B 30/00 (2006.01)
F03B 11/00 (2006.01)
E02B 8/00 (2006.01)
(21) 432201 (22)
2019 12 12
(72) SZUBARTOWSKI MIROSŁAW, Bożenkowo (PL)
(73) PMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Instalacja odzysku ciepła z układu chłodzenia hydrozespołu
elektrowni wodnej
(B1) (11) 239744
(41) 2020 11 02
(51) F24H 1/10 (2006.01)
H05B 3/60 (2006.01)
(21) 430650 (22)
2019 07 18
(72) MROCZKO WŁADYSLAW, Białystok (PL)
(73) MROCZKO WŁADYSŁAW, Białystok (PL)
(54) Kocioł elektrodowy centralnego ogrzewania
(B1) (11) 239732
(41) 2021 05 31
(51) F27D 17/00 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
(21) 431932 (22)
2019 11 25
(72) HOBLER STANISŁAW, Wrocław (PL)
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(73) NOWE TECHNOLOGIE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(54) Instalacja odzysku energii ze spalin dla pieca do wytopu metalu,
zwłaszcza aluminium
(B1) (11) 239766
(41) 2020 12 28
(51) F41A 9/38 (2006.01)
F41A 9/29 (2006.01)
F41A 9/14 (2006.01)
F41A 9/16 (2006.01)
F41A 9/26 (2006.01)
F41A 9/25 (2006.01)
F41A 9/42 (2006.01)
F41A 9/50 (2006.01)
(21) 430297 (22)
2019 06 21
(72) PAWŁOWSKI ŁUKASZ, Rokitnica (PL); SMOLIŃSKI GABRIEL,
Świerki (PL)
(73) ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Kaseta urządzenia podającego
(B1) (11) 239727
(41) 2019 07 15
(51) G01J 5/12 (2006.01)
(21) 424096 (22)
2018 01 03
(72) TOKARSKI MIRON, Brzeg (PL); MAŁODOBRA-MAZUR
MAŁGORZATA, Wrocław (PL); ROGUSZCZAK HENRYK WALDEMAR,
Wrocław (PL); CZOK MATEUSZ, Strzelce Opolskie (PL)
(73) GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów falowych promieniowania elektromagnetycznego
(B1) (11) 239721
(41) 2019 08 26
(51) G01M 13/04 (2019.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 3/00 (2006.01)
(21) 428678 (22)
2019 01 25
(72) ADAMCZAK STANISŁAW, Kielce (PL); WRZOCHAL MATEUSZ,
Kielce (PL); DOMAGALSKI RYSZARD, Kielce (PL); ŁOMŻA HENRYK,
Kraśnik (PL); ŁUSZCZAK RYSZARD, Kraśnik (PL); MIŚKIEWICZ
KRZYSZTOF, Kraśnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); FABRYKA
ŁOŻYSK TOCZNYCH KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraśnik (PL)
(54) Mechanizm zabezpieczający moduł przenoszenia obciążenia
i napędu przed grawitacyjnym opadaniem w urządzeniu do badania
momentów oporowych łożysk stożkowych
(B1) (11) 239722
(41) 2019 08 26
(51) G01M 13/04 (2019.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 3/00 (2006.01)
(21) 428679 (22)
2019 01 25
(72) ADAMCZAK STANISŁAW, Kielce (PL); WRZOCHAL MATEUSZ,
Kielce (PL); DOMAGALSKI RYSZARD, Kielce (PL); ŁOMŻA HENRYK,
Kraśnik (PL); ŁUSZCZAK RYSZARD, Kraśnik (PL); MIŚKIEWICZ
KRZYSZTOF, Kraśnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); FABRYKA
ŁOŻYSK TOCZNYCH KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraśnik (PL)
(54) Mechanizm pomiarowy momentu oporowego łożysk w urządzeniu do badania momentów oporowych łożysk stożkowych
zamocowany na poziomej, nieruchomej płycie urządzenia badawczego
(B1) (11) 239723
(41) 2019 08 26
(51) G01M 13/04 (2019.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 3/00 (2006.01)
(21) 428680 (22)
2019 01 25
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(72) ADAMCZAK STANISŁAW, Kielce (PL); WRZOCHAL MATEUSZ,
Kielce (PL); DOMAGALSKI RYSZARD, Kielce (PL); ŁOMŻA HENRYK,
Kraśnik (PL); ŁUSZCZAK RYSZARD, Kraśnik (PL); MIŚKIEWICZ
KRZYSZTOF, Kraśnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); FABRYKA
ŁOŻYSK TOCZNYCH KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraśnik (PL)
(54) Mechanizm pozycjonowania czujnika pomiaru zmian wysokości montażowej łożyska stożkowego w urządzeniu do badania
momentów oporowych łożysk stożkowych
(B1) (11) 239750
(41) 2020 05 18
(51) G01P 3/44 (2006.01)
G01L 3/00 (2006.01)
(21) 427649 (22)
2018 11 05
(72) CHYBOWSKI LESZEK, Stargard (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Metoda oceny obciążenia mechanicznego maszyn energetycznych, zwłaszcza tłokowych silników spalinowych
(B1) (11) 239728
(41) 2019 10 07
(51) H01F 19/02 (2006.01)
(21) 425088 (22)
2018 03 29
(72) LACHOWSKI TOMASZ, Białystok (PL)
(73) TOROIDY.PL TRANSFORMATORY L. LACHOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Księżyno (PL)
(54) Toroidalny transformator częstotliwości akustycznych ze szczeliną powietrzną
(B1) (11) 239756
(41) 2020 06 29
(51) H01G 11/46 (2013.01)
H01G 9/145 (2006.01)
(21) 428287 (22)
2018 12 21
(72) DETTLAFF ANNA, Gniewino (PL); FICEK MATEUSZ, Słupsk (PL);
MACEWICZ ŁUKASZ, Gdańsk (PL); SOBASZEK MICHAŁ,
Koleczkowo (PL); SKIBA FRANCISZEK, Gdynia (PL); BOGDANOWICZ
ROBERT, Gdańsk (PL); IGNACZAK ARKADIUSZ, Warszawa (PL)
(73) DI4MAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomża (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny oraz sposób wykonywania
kondensatora elektrochemicznego
(B1) (11) 239737
(41) 2020 10 19
(51) H01H 83/02 (2006.01)
(21) 429612 (22)
2019 04 11
(72) KULHAWIK ZYGMUNT, Ząbki (PL); PIEŃKOWSKI DARIUSZ,
Sulejówek (PL); PRZYWARA GUSTAW, Warszawa (PL); NAGÓRKA
PAWEŁ, Warszawa (PL); KULHAWIK RAFAŁ, Warszawa (PL)
(73) KOLEN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ząbki (PL)
(54) Układ ograniczający napięcie

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01B 39/18 (2006.01)
A01G 31/00 (2018.01)
A01G 24/10 (2018.01)
A24D 3/02 (2006.01)

239730
239752*
239752*
239765

A46B 17/00 (2006.01)
A47B 3/02 (2006.01)
A47B 3/08 (2006.01)
A47F 1/12 (2006.01)

239736*
239764
239764*
239759

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

2

1

2

A47F 5/10 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
A47G 29/08 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
A47J 37/06 (2006.01)
A47K 11/10 (2006.01)
A61B 17/28 (2006.01)
A61B 17/29 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
A61B 1/313 (2006.01)
A61B 17/28 (2006.01)
A61B 17/29 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
A61B 1/313 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/99 (2017.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 36/31 (2006.01)
A61K 51/02 (2006.01)
A61K 51/12 (2006.01)
A61K 101/02 (2006.01)
A61L 15/16 (2006.01)
A61L 15/16 (2006.01)
A61L 15/16 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61Q 19/10 (2006.01)
A62C 31/28 (2006.01)
A62C 31/00 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01J 20/34 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
B41M 3/14 (2006.01)
B60K 17/00 (2006.01)
B60K 17/08 (2006.01)
B60K 6/52 (2007.10)
B60K 7/00 (2006.01)
B60L 50/50 (2019.01)
B60P 3/32 (2006.01)
B61D 3/20 (2006.01)
B62D 25/02 (2006.01)
B62D 59/04 (2006.01)
B62D 53/04 (2006.01)
B62D 53/02 (2006.01)
B65D 25/34 (2006.01)
B65D 25/20 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/02 (2019.01)
B65G 47/14 (2006.01)
C01B 32/192 (2017.01)
C01B 32/22 (2017.01)
C01B 32/23 (2017.01)
C01G 49/00 (2006.01)
C04B 35/495 (2006.01)
C04B 20/10 (2006.01)
C07C 409/24 (2006.01)
C07C 407/00 (2006.01)
C07D 275/03 (2006.01)
C07F 9/09 (2006.01)
C09C 3/08 (2006.01)
C09D 5/22 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)

239759*
239759*
239736*
239760
239760*
239736
239734
239734*
239734*
239734*
239734*
239735
239735*
239735*
239735*
239735*
239755
239755*
239745
239752
239724
239724*
239724*
239761*
239762*
239763*
239745*
239752*
239752*
239752*
239755*
239731
239731*
239752*
239751
239751*
239747*
239770*
239769
239769*
239767*
239767*
239767*
239729
239768*
239729*
239767
239767*
239767*
239742
239742*
239768
239768*
239765*
239753
239753*
239753*
239751*
239758
239725*
239740
239740*
239725*
239725*
239725
239770
239739

C11D 1/66 (2006.01)
C12N 15/115 (2010.01)
C12N 9/64 (2006.01)
D03D 15/00 (2021.01)
D03D 25/00 (2006.01)
D03D 15/00 (2021.01)
D03D 25/00 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
D03D 25/00 (2006.01)
D04H 13/00 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
E02B 8/00 (2006.01)
E03D 9/06 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
E04C 5/16 (2006.01)
E04C 5/20 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
F03B 11/00 (2006.01)
F03B 11/00 (2006.01)
F04D 13/02 (2006.01)
F04D 13/00 (2006.01)
F15B 15/08 (2006.01)
F15B 15/14 (2006.01)
F15B 15/20 (2006.01)
F16B 1/00 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16B 17/00 (2006.01)
F16D 65/00 (2006.01)
F16D 65/04 (2006.01)
F16D 65/092 (2006.01)
F16F 15/03 (2006.01)
F16H 13/12 (2006.01)
F16H 3/08 (2006.01)
F16H 57/04 (2010.01)
F16H 57/04 (2010.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
F24H 1/10 (2006.01)
F25B 30/00 (2006.01)
F27D 17/00 (2006.01)
F41A 9/38 (2006.01)
F41A 9/29 (2006.01)
F41A 9/14 (2006.01)
F41A 9/16 (2006.01)
F41A 9/26 (2006.01)
F41A 9/25 (2006.01)
F41A 9/42 (2006.01)
F41A 9/50 (2006.01)
G01J 5/12 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 3/00 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 3/00 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 3/00 (2006.01)
G01L 3/00 (2006.01)
G01M 13/04 (2019.01)
G01M 13/04 (2019.01)
G01M 13/04 (2019.01)
G01N 21/27 (2006.01)
G01P 3/44 (2006.01)
G06N 3/08 (2006.01)

239739*
239749
239749*
239761
239761*
239762
239762*
239763
239763*
239747*
239761*
239762*
239763*
239747
239733*
239736*
239741
239741*
239754
239754*
239746
239746*
239738
239733*
239741*
239741*
239757
239757*
239757*
239743
239743*
239743*
239748
239748*
239748*
239726
239769*
239769*
239769*
239733
239732*
239732*
239744
239733*
239732
239766
239766*
239766*
239766*
239766*
239766*
239766*
239766*
239727
239721*
239721*
239722*
239722*
239723*
239723*
239750*
239721
239722
239723
239730*
239750
239730*
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1

G21F 9/12 (2006.01)
G21F 1/04 (2006.01)
H01B 3/12 (2006.01)
H01C 7/102 (2006.01)
H01F 19/02 (2006.01)
H01G 4/12 (2006.01)

2

1

2

239751*
239725*
239758*
239758*
239728
239758*

H01G 4/30 (2006.01)
H01G 11/46 (2013.01)
H01G 9/145 (2006.01)
H01H 83/02 (2006.01)
H05B 3/60 (2006.01)

239758*
239756
239756*
239737
239744*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

239721
239722
239723
239724
239725
239726
239727
239728
239729
239730
239731
239732
239733
239734
239735
239736
239737
239738
239739
239740
239741
239742
239743
239744
239745

G01M 13/04 (2019.01)
G01M 13/04 (2019.01)
G01M 13/04 (2019.01)
A61K 51/02 (2006.01)
C09C 3/08 (2006.01)
F16F 15/03 (2006.01)
G01J 5/12 (2006.01)
H01F 19/02 (2006.01)
B60P 3/32 (2006.01)
A01B 39/18 (2006.01)
A62C 31/28 (2006.01)
F27D 17/00 (2006.01)
F16H 57/04 (2010.01)
A61B 17/28 (2006.01)
A61B 17/28 (2006.01)
A47K 11/10 (2006.01)
H01H 83/02 (2006.01)
F03B 11/00 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
C07C 409/24 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
B65D 25/34 (2006.01)
F16B 1/00 (2006.01)
F24H 1/10 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)

239746
239747
239748
239749
239750
239751
239752
239753
239754
239755
239756
239757
239758
239759
239760
239761
239762
239763
239764
239765
239766
239767
239768
239769
239770

E06B 3/54 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
F16D 65/00 (2006.01)
C12N 15/115 (2010.01)
G01P 3/44 (2006.01)
B01J 20/34 (2006.01)
A61K 36/31 (2006.01)
C01B 32/192 (2017.01)
E04C 5/16 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
H01G 11/46 (2013.01)
F15B 15/08 (2006.01)
C04B 35/495 (2006.01)
A47F 1/12 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
D03D 15/00 (2021.01)
D03D 15/00 (2021.01)
D03D 15/00 (2006.01)
A47B 3/02 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
F41A 9/38 (2006.01)
B62D 59/04 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B60K 17/00 (2006.01)
C09D 5/22 (2006.01)

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji
uprzednio ogłoszonej.
(B1) (11) 225744
5/2017
2021 10 08
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 06.12.2016 r. o udzieleniu
patentu.
(B1) (11) 228936
5/2018
2021 10 08
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 12.12.2017 r. o udzieleniu
patentu.
(B1) (11) 230851
12/2018
2021 09 30
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 24.08.2018 r. o udzieleniu
patentu.
(B1) (11) 230917
1/2019
2021 10 08
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 11.09.2018 r. o udzieleniu
patentu.

Nr 1/2022

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

06 10 2021
14 07 2021
11 08 2021
21 07 2021
04 08 2021
03 11 2021
28 07 2021
20 10 2021
02 06 2021
30 06 2021
04 08 2021
14 07 2021
18 08 2021
30 06 2021
05 05 2021
08 09 2021
04 08 2021
14 07 2021
04 08 2021
04 08 2021
04 08 2021
01 09 2021
25 08 2021
28 07 2021
08 09 2021
21 07 2021
21 07 2021
27 10 2021
07 07 2021
25 08 2021
28 07 2021
18 08 2021
06 10 2021
17 03 2021
21 07 2021
11 08 2021
12 05 2021
12 05 2021
30 06 2021
18 08 2021
28 07 2021
28 07 2021
29 09 2021
01 09 2021
02 10 2019
11 08 2021
27 10 2021
25 08 2021
04 08 2021
28 04 2021
28 07 2021
11 08 2021
25 08 2021
25 08 2021
28 07 2021

2021/40
2021/28
2021/32
2021/29
2021/31
2021/44
2021/30
2021/42
2021/22
2021/26
2021/31
2021/28
2021/33
2021/26
2021/18
2021/36
2021/31
2021/28
2021/31
2021/31
2021/31
2021/35
2021/34
2021/30
2021/36
2021/29
2021/29
2021/43
2021/27
2021/34
2021/30
2021/33
2021/40
2021/11
2021/29
2021/32
2021/19
2021/19
2021/26
2021/33
2021/30
2021/30
2021/39
2021/35
2019/40
2021/32
2021/43
2021/34
2021/31
2021/17
2021/30
2021/32
2021/34
2021/34
2021/30

EP 1976504 B1
EP 2260231 B1
EP 2357040 B1
EP 2364099 B1
EP 2405869 B1
EP 2424621 B1
EP 2432334 B1
EP 2493312 B1
EP 2525789 B1
EP 2531124 B1
EP 2540171 B1
EP 2599332 B1
EP 2617921 B1
EP 2636218 B1
EP 2647206 B1
EP 2683282 B1
EP 2683537 B1
EP 2740870 B1
EP 2779642 B1
EP 2787093 B1
EP 2803942 B1
EP 2811828 B1
EP 2819966 B1
EP 2905392 B1
EP 2906867 B1
EP 2914255 B1
EP 2920168 B1
EP 2922526 B1
EP 2925918 B1
EP 2935066 B1
EP 2935941 B1
EP 2941271 B1
EP 2953446 B1
EP 2953463 B1
EP 2953897 B1
EP 2956150 B1
EP 2965028 B1
EP 2968520 B1
EP 2999955 B1
EP 3014203 B1
EP 3034168 B1
EP 3035086 B1
EP 3036471 B1
EP 3055268 B1
EP 3065968 B1
EP 3075442 B1
EP 3086904 B1
EP 3097119 B1
EP 3099317 B1
EP 3099714 B1
EP 3106150 B1
EP 3114075 B1
EP 3121440 B1
EP 3122752 B1
EP 3125174 B1

Nr 1/2022
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

15 09 2021
16 06 2021
09 06 2021
06 10 2021
18 08 2021
18 08 2021
25 08 2021
18 08 2021
01 09 2021
19 05 2021
28 07 2021
16 09 2020
04 08 2021
01 09 2021
14 07 2021
01 09 2021
01 09 2021
29 09 2021
06 10 2021
28 07 2021
26 05 2021
25 08 2021
25 08 2021
15 09 2021
18 08 2021
23 06 2021
18 08 2021
19 05 2021
04 08 2021
25 08 2021
11 08 2021
11 08 2021
29 09 2021
11 08 2021
29 09 2021
30 06 2021
20 10 2021
04 08 2021
21 07 2021
09 12 2020
25 08 2021
28 07 2021
11 08 2021
14 07 2021
30 06 2021
25 08 2021
20 10 2021
28 07 2021
14 07 2021
28 07 2021
04 08 2021
25 08 2021
04 08 2021
08 09 2021
04 08 2021
04 08 2021
07 07 2021
28 07 2021
30 06 2021
21 07 2021
29 09 2021
08 09 2021
15 09 2021
28 07 2021
11 08 2021
19 05 2021
28 07 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021/37
2021/24
2021/23
2021/40
2021/33
2021/33
2021/34
2021/33
2021/35
2021/20
2021/30
2020/38
2021/31
2021/35
2021/28
2021/35
2021/35
2021/39
2021/40
2021/30
2021/21
2021/34
2021/34
2021/37
2021/33
2021/25
2021/33
2021/20
2021/31
2021/34
2021/32
2021/32
2021/39
2021/32
2021/39
2021/26
2021/42
2021/31
2021/29
2020/50
2021/34
2021/30
2021/32
2021/28
2021/26
2021/34
2021/42
2021/30
2021/28
2021/30
2021/31
2021/34
2021/31
2021/36
2021/31
2021/31
2021/27
2021/30
2021/26
2021/29
2021/39
2021/36
2021/37
2021/30
2021/32
2021/20
2021/30

EP 3127544 B1
EP 3128165 B1
EP 3129366 B1
EP 3129601 B1
EP 3130665 B1
EP 3132247 B1
EP 3144098 B1
EP 3145281 B1
EP 3151865 B1
EP 3158071 B1
EP 3160652 B1
EP 3161088 B1
EP 3161112 B1
EP 3164088 B1
EP 3165355 B1
EP 3169497 B1
EP 3171765 B1
EP 3180966 B1
EP 3196161 B1
EP 3201196 B1
EP 3203615 B1
EP 3204018 B1
EP 3207104 B1
EP 3223807 B1
EP 3225112 B1
EP 3226925 B1
EP 3228197 B1
EP 3228791 B1
EP 3231938 B1
EP 3239325 B1
EP 3242069 B1
EP 3246032 B1
EP 3266575 B1
EP 3268391 B1
EP 3270788 B1
EP 3281521 B1
EP 3284940 B1
EP 3285354 B1
EP 3289096 B1
EP 3290482 B1
EP 3293036 B1
EP 3295906 B1
EP 3296177 B1
EP 3300482 B1
EP 3302808 B1
EP 3303384 B1
EP 3303491 B1
EP 3304728 B1
EP 3310955 B1
EP 3313864 B1
EP 3314884 B1
EP 3317022 B1
EP 3318019 B1
EP 3322438 B1
EP 3327729 B1
EP 3327838 B1
EP 3328190 B1
EP 3330550 B1
EP 3332067 B1
EP 3337506 B1
EP 3344758 B1
EP 3345670 B1
EP 3346709 B1
EP 3346765 B1
EP 3349763 B1
EP 3350220 B1
EP 3353890 B1

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

18 08 2021
18 08 2021
28 07 2021
04 08 2021
03 11 2021
04 08 2021
06 10 2021
04 08 2021
28 07 2021
30 06 2021
28 07 2021
21 07 2021
09 06 2021
28 07 2021
04 08 2021
15 09 2021
21 07 2021
18 08 2021
12 05 2021
16 06 2021
29 09 2021
29 09 2021
15 09 2021
04 08 2021
28 07 2021
23 06 2021
01 09 2021
04 08 2021
28 07 2021
24 03 2021
14 07 2021
11 08 2021
09 06 2021
28 07 2021
05 05 2021
13 10 2021
04 08 2021
25 08 2021
11 08 2021
01 09 2021
03 11 2021
29 09 2021
25 08 2021
02 06 2021
19 05 2021
09 06 2021
04 08 2021
27 10 2021
21 07 2021
11 08 2021
11 08 2021
30 06 2021
30 06 2021
28 07 2021
04 08 2021
23 06 2021
30 06 2021
14 07 2021
04 08 2021
11 08 2021
04 08 2021
14 07 2021
14 07 2021
01 09 2021
11 08 2021
06 10 2021
25 08 2021

11
2021/33
2021/33
2021/30
2021/31
2021/44
2021/31
2021/40
2021/31
2021/30
2021/26
2021/30
2021/29
2021/23
2021/30
2021/31
2021/37
2021/29
2021/33
2021/19
2021/24
2021/39
2021/39
2021/37
2021/31
2021/30
2021/25
2021/35
2021/31
2021/30
2021/12
2021/28
2021/32
2021/23
2021/30
2021/18
2021/41
2021/31
2021/34
2021/32
2021/35
2021/44
2021/39
2021/34
2021/22
2021/20
2021/23
2021/31
2021/43
2021/29
2021/32
2021/32
2021/26
2021/26
2021/30
2021/31
2021/25
2021/26
2021/28
2021/31
2021/32
2021/31
2021/28
2021/28
2021/35
2021/32
2021/40
2021/34

EP 3355975 B1
EP 3356404 B1
EP 3356739 B1
EP 3362480 B1
EP 3362525 B1
EP 3369638 B1
EP 3370292 B1
EP 3370553 B1
EP 3371102 B1
EP 3371774 B1
EP 3374150 B1
EP 3377817 B1
EP 3380220 B1
EP 3381059 B1
EP 3384165 B1
EP 3386988 B1
EP 3388167 B1
EP 3390318 B1
EP 3391363 B1
EP 3394858 B1
EP 3397484 B1
EP 3399613 B1
EP 3400748 B1
EP 3400958 B1
EP 3402194 B1
EP 3404660 B1
EP 3409926 B1
EP 3411164 B1
EP 3411293 B1
EP 3416231 B1
EP 3422508 B1
EP 3424518 B1
EP 3424748 B1
EP 3424911 B1
EP 3426348 B1
EP 3428274 B1
EP 3429616 B1
EP 3432872 B1
EP 3433912 B1
EP 3434697 B1
EP 3436534 B1
EP 3438369 B1
EP 3440392 B1
EP 3442922 B1
EP 3443422 B1
EP 3445732 B1
EP 3447182 B1
EP 3448824 B1
EP 3452966 B1
EP 3453723 B1
EP 3456567 B1
EP 3458666 B1
EP 3459757 B1
EP 3462876 B1
EP 3463269 B1
EP 3463624 B1
EP 3463861 B1
EP 3464911 B1
EP 3466308 B1
EP 3470476 B1
EP 3471415 B1
EP 3475397 B1
EP 3476320 B1
EP 3480550 B1
EP 3482464 B1
EP 3487155 B1
EP 3487632 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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11 08 2021
30 06 2021
14 07 2021
01 09 2021
25 08 2021
18 08 2021
30 06 2021
12 05 2021
30 06 2021
28 07 2021
14 07 2021
21 07 2021
07 07 2021
04 08 2021
25 08 2021
04 08 2021
07 07 2021
28 04 2021
28 04 2021
08 09 2021
22 09 2021
28 07 2021
04 08 2021
04 08 2021
25 08 2021
21 07 2021
13 10 2021
11 08 2021
18 08 2021
23 06 2021
28 07 2021
01 09 2021
25 08 2021
23 06 2021
11 08 2021
28 07 2021
29 09 2021
04 08 2021
08 09 2021
30 06 2021
20 10 2021
21 07 2021
21 07 2021
07 07 2021
28 07 2021
14 07 2021
04 08 2021
15 09 2021
23 06 2021
07 04 2021
11 08 2021
07 07 2021
14 07 2021
28 07 2021
30 06 2021
11 08 2021
11 08 2021
07 07 2021
11 08 2021
09 06 2021
01 09 2021
28 07 2021
25 08 2021
14 07 2021
25 08 2021
06 10 2021
07 07 2021

2021/32
2021/26
2021/28
2021/35
2021/34
2021/33
2021/26
2021/19
2021/26
2021/30
2021/28
2021/29
2021/27
2021/31
2021/34
2021/31
2021/27
2021/17
2021/17
2021/36
2021/38
2021/30
2021/31
2021/31
2021/34
2021/29
2021/41
2021/32
2021/33
2021/25
2021/30
2021/35
2021/34
2021/25
2021/32
2021/30
2021/39
2021/31
2021/36
2021/26
2021/42
2021/29
2021/29
2021/27
2021/30
2021/28
2021/31
2021/37
2021/25
2021/14
2021/32
2021/27
2021/28
2021/30
2021/26
2021/32
2021/32
2021/27
2021/32
2021/23
2021/35
2021/30
2021/34
2021/28
2021/34
2021/40
2021/27

EP 3488899 B1
EP 3490799 B1
EP 3497373 B1
EP 3499199 B1
EP 3500593 B1
EP 3504545 B1
EP 3505436 B1
EP 3505574 B1
EP 3506593 B1
EP 3506782 B1
EP 3508083 B1
EP 3510105 B1
EP 3513043 B1
EP 3519656 B1
EP 3521282 B1
EP 3524306 B1
EP 3527213 B1
EP 3529177 B1
EP 3529177 B1
EP 3529220 B1
EP 3535530 B1
EP 3536866 B1
EP 3537921 B1
EP 3539792 B1
EP 3540553 B1
EP 3541037 B1
EP 3544092 B1
EP 3546461 B1
EP 3552108 B1
EP 3553683 B1
EP 3556175 B1
EP 3558116 B1
EP 3558783 B1
EP 3562471 B1
EP 3562870 B1
EP 3562991 B1
EP 3564366 B1
EP 3565331 B1
EP 3569076 B1
EP 3569595 B1
EP 3570498 B1
EP 3572702 B1
EP 3575477 B1
EP 3576719 B1
EP 3576947 B1
EP 3577010 B1
EP 3578354 B1
EP 3578736 B1
EP 3583094 B1
EP 3584482 B1
EP 3585327 B1
EP 3585996 B1
EP 3590311 B1
EP 3592745 B1
EP 3595617 B1
EP 3595967 B1
EP 3596106 B1
EP 3599317 B1
EP 3603389 B1
EP 3606715 B1
EP 3609010 B1
EP 3610617 B1
EP 3614050 B1
EP 3615027 B1
EP 3615296 B1
EP 3618552 B1
EP 3618680 B1

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

05 05 2021
28 07 2021
21 07 2021
07 07 2021
04 08 2021
14 07 2021
01 09 2021
28 07 2021
25 08 2021
08 09 2021
28 07 2021
07 07 2021
25 08 2021
07 07 2021
21 07 2021
22 09 2021
14 07 2021
04 08 2021
26 05 2021
28 07 2021
04 08 2021
04 08 2021
30 06 2021
11 08 2021
08 09 2021
04 08 2021
25 08 2021
04 08 2021
29 09 2021
21 07 2021
11 08 2021
04 08 2021
06 10 2021
15 09 2021
07 07 2021
28 07 2021
22 09 2021
15 09 2021
28 07 2021
08 09 2021
09 06 2021
11 08 2021
26 05 2021
29 09 2021
04 08 2021
26 05 2021
25 08 2021
11 08 2021
28 07 2021
08 09 2021
07 07 2021
14 07 2021
28 07 2021
10 11 2021
28 07 2021
15 09 2021
28 07 2021
11 08 2021
04 08 2021
11 08 2021
25 08 2021
15 09 2021
15 09 2021
22 09 2021
29 09 2021
11 08 2021
28 07 2021

Nr 1/2022
2021/18
2021/30
2021/29
2021/27
2021/31
2021/28
2021/35
2021/30
2021/34
2021/36
2021/30
2021/27
2021/34
2021/27
2021/29
2021/38
2021/28
2021/31
2021/21
2021/30
2021/31
2021/31
2021/26
2021/32
2021/36
2021/31
2021/34
2021/31
2021/39
2021/29
2021/32
2021/31
2021/40
2021/37
2021/27
2021/30
2021/38
2021/37
2021/30
2021/36
2021/23
2021/32
2021/21
2021/39
2021/31
2021/21
2021/34
2021/32
2021/30
2021/36
2021/27
2021/28
2021/30
2021/45
2021/30
2021/37
2021/30
2021/32
2021/31
2021/32
2021/34
2021/37
2021/37
2021/38
2021/39
2021/32
2021/30

EP 3620571 B1
EP 3621262 B1
EP 3621486 B1
EP 3621605 B1
EP 3621772 B1
EP 3622232 B1
EP 3625838 B1
EP 3627764 B1
EP 3630188 B1
EP 3633103 B1
EP 3634160 B1
EP 3634957 B1
EP 3636774 B1
EP 3637185 B1
EP 3638666 B1
EP 3641072 B1
EP 3641621 B1
EP 3642379 B1
EP 3643419 B1
EP 3644713 B1
EP 3645155 B1
EP 3645182 B1
EP 3646762 B1
EP 3649289 B1
EP 3651623 B1
EP 3651930 B1
EP 3651957 B1
EP 3653003 B1
EP 3653375 B1
EP 3653738 B1
EP 3656201 B1
EP 3656571 B1
EP 3656965 B1
EP 3657500 B1
EP 3657993 B1
EP 3659659 B1
EP 3661681 B1
EP 3663070 B1
EP 3664680 B1
EP 3666436 B1
EP 3667218 B1
EP 3668772 B1
EP 3673231 B1
EP 3676047 B1
EP 3676152 B1
EP 3676666 B1
EP 3678268 B1
EP 3678777 B1
EP 3679922 B1
EP 3684509 B1
EP 3684902 B1
EP 3684903 B1
EP 3685919 B1
EP 3686118 B1
EP 3688241 B1
EP 3689760 B1
EP 3695081 B1
EP 3697663 B1
EP 3700475 B1
EP 3700751 B1
EP 3704320 B1
EP 3704959 B1
EP 3721972 B1
EP 3724173 B1
EP 3728747 B1
EP 3731659 B1
EP 3731705 B1

Nr 1/2022
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

14 07 2021
18 08 2021
18 08 2021
04 08 2021
28 07 2021
04 08 2021
28 07 2021
25 08 2021
20 10 2021
20 10 2021
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2021/33
2021/33
2021/31
2021/30
2021/31
2021/30
2021/34
2021/42
2021/42
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Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

EP 3747340 B1
EP 3749780 B1
EP 3751082 B1
EP 3753634 B1
EP 3756373 B1
EP 3758632 B1
EP 3760065 B1
EP 3768246 B1
EP 3782276 B1
EP 3782829 B1

(11) 1667662 A. Wykreślono: BDD Development ApS, Frederiksberg, Dania Wpisano: BDD Development ApS, Kopenhaga,
Dania

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu
europejskiego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(11) 1778672 A. Wykreślono: Theravance, Inc., South San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Theravance Biopharma
R&D IP, LLC, South San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

2547639
2547644
2547679
2548476
2549286
2550286
2550377
2550535
2551029
2551211
2551220
2551405
2551408
2552520
2552835
2552963
2552966
2553077
2553159
2554018
2554094
2554098
2554458
2554541
2555815
2555984
2556007
2556119
2556313
2556735
2557228
2557323
2557365
2558201
2558252
2558371

2019 03 15
2019 03 10
2019 03 11
2019 07 22
2019 07 18
2019 03 22
2019 03 23
2019 03 24
2019 07 26
2019 07 24
2019 07 20
2019 03 25
2019 07 25
2019 03 24
2019 03 31
2019 03 30
2019 03 28
2019 03 31
2019 03 29
2019 03 23
2019 08 03
2019 08 03
2019 07 25
2019 03 31
2019 04 07
2019 04 06
2019 04 07
2019 04 05
2019 03 14
2019 08 11
2019 03 31
2019 08 01
2019 08 09
2019 04 15
2019 04 13
2019 04 12

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

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

(11) 1667662 A. Wykreślono: BDD Development ApS, Kopenhaga, Dania Wpisano: Omega Pharma Innovation & Development NV, Nazareth, Belgia
(11) 1793775 A. Wykreślono: EMCOOLS-Emergency Medical Cooling Systems AG, Vienna, Austria Wpisano: Global Healthcare SG Pte. Ltd., Singapur, Singapur

(11) 1741573 A. Wykreślono: HÜBNER GmbH, Kassel, Niemcy Wpisano: Hübner Holding GmbH, Kassel, Niemcy
(11) 1741573 A. Wykreślono: Hübner Holding GmbH, Kassel, Niemcy Wpisano: Hübner GmbH & Co. KG, Kassel, Niemcy
(11) 1810852 A. Wykreślono: HÜBNER GmbH, Kassel, Niemcy Wpisano: Hübner Holding GmbH, Kassel, Niemcy
(11) 1810852 A. Wykreślono: Hübner Holding GmbH, Kassel, Niemcy Wpisano: Hübner GmbH & Co. KG, Kassel, Niemcy
(11) 2161991 A. Wykreślono: ENDURA S.p.A., Bologna, Włochy; Sipcam S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: SIPCAM OXON S.p.A.,
Milano, Włochy; ENDURA S.p.A., Bologna, Włochy
(11) 2193196 A. Wykreślono: Portola Pharmaceuticals, Inc.,
South San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alexion Pharmaceuticals, Inc., Boston, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2250325 A. Wykreślono: Trzaskoma, Warszawa, Polska
Wpisano: NOWE TECHNOLOGIE BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA,
Zieleniec, Polska 145879356
(11) 2281194 A. Wykreślono: Svanova Biotech Ab, Uppsala,
Szwecja Wpisano: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim am Rhein, Niemcy
(11) 2280618 A. Wykreślono: Ansell Healthcare Products
LLC, Red Bank, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: LifeStyles
Healthcare Pte. Ltd., Singapore, Singapur
(11) 2399798 A. Wykreślono: Hübner GmbH, Kassel, Niemcy
Wpisano: Hübner Holding GmbH, Kassel, Niemcy
(11) 2399798 A. Wykreślono: Hübner Holding GmbH, Kassel, Niemcy Wpisano: Hübner GmbH & Co. KG, Kassel, Niemcy
(11) 2421849 A. Wykreślono: Theravance, Inc., South San
Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Theravance Biopharma R&D IP, LLC, South San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2509666 A. Wykreślono: 3M Innovative Properties
Company, St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Kindeva
Drug Delivery L.P., St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2512770 A. Wykreślono: 3M Innovative Properties
Company, St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Kindeva
Drug Delivery L.P., St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2606715 A. Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH, Spelle, Niemcy
(11) 2606715 A. Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: KRONE Agriculture SE,
Spelle, Niemcy
(11) 2661952 A. Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH, Spelle, Niemcy
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Nr 1/2022

(11) 2661952 A. Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: KRONE Agriculture SE,
Spelle, Niemcy

OŚWIADCZENIA
O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)

(11) 2761978 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia

PATENTY EUROPEJSKIE

(11) 2911623 A. Wykreślono: Forsight Vision5, Inc., Menlo
Park, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Forsight Vision5, Inc.,
Madison, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3057626 A. Wykreślono: Vesucta ApS, Aarhus, Dania
Wpisano: ColoLact A/S, Aarhus, Dania
(11) 3065763 A. Wykreślono: Generon (Shanghai) Corporation Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: Evive Biotechnology (Shanghai) Ltd, Shanghai, Chiny
(11) 2961022 A. Wykreślono: Restore NV, Berchem, Belgia
Wpisano: Centrica Business Solutions Belgium NV, Antwerpen, Belgia
(11) 3182530 A. Wykreślono: Sullstar Technologies, Inc.,
Simi Valley, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sullstar Technologies, Inc., Newbury Park, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3271421 A. Wykreślono: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy;
Nitrochemie Aschau GmbH, Aschau am Inn, Niemcy
(11) 3261463 A. Wykreślono: British American Tobacco (Investments) Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3267535 A. Wykreślono: Sullstar Technologies, Inc.,
Simi Valley, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sullstar Technologies, Inc., Newbury Park, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3452725 A. Wykreślono: Actuant Corporation, Menomonee Falls, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Power Packer
North America, Inc., Westfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3579358 A. Wykreślono: BLV LICHT- UND VAKUUMTECHNIK GMBH, Steinhöring, Niemcy Wpisano: Ushio Germany
GmbH, Steinhöring, Niemcy

OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(B1) (11) 200629 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na zauważone błędy drukarskie.
(B1) (11) 239645 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować, w części dotyczącej pierwszeństwa (pozycja 30) usunąć wskazany numer pierwszeństwa dotyczący zgłoszenia wydzielonego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał)
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego z adresem.
(T3) (11) 3145871 (22) 2015 05 18
(54) Urządzenie do fluidyzacji
(73) Althoff, Klaus Jürgen
Zwischen den Wegen 27
88696 Owingen, Niemcy

03/2020

(-)

2020 05 15

(T3) (11) 3621486 (22) 2018 05 02 01/2022
(54) Okucie obrotowe i mebel
(73) Hettich Franke GmbH & Co. KG
Hinter dem Ziegelwasen 6/1
72336 Balingen, Niemcy

(-)

2021 09 29

Nr 1/2022
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

(54) Budynek elektrowni wiatrowej
(55)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 27 616 do nr 27 634)
(51) 08-08
(11) 27616
(22) 2021 09 27
(21) 30169
(73) PIETRZAK PAWEŁ, Będzin (PL)
(72) PIETRZAK PAWEŁ
(54) Uchwyt do montażu i poziomowania konstrukcji sufitu podwieszanego
(55)

(51) 32-00
(11) 27617
(22) 2021 09 21
(73) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) MIRECKI TOMASZ, PŁAWIŃSKI SŁAWOMIR
(54) Logo
(55)

(21) 30150

(51) 25-99
(11) 27618
(22) 2021 06 23
(73) MODELSKI MARIUSZ, Szczecin (PL)
(72) MODELSKI MARIUSZ

(21) 29861

(51) 05-05
(11) 27619
(22) 2021 07 22
(21) 29956
(73) KAMELEON.PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA SPÓŁKA
JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(72) GRACA AGNIESZKA, DYRGA JUSTYNA
(54) Tkanina
(55)
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(51) 05-05
(11) 27620
(22) 2021 07 22
(21) 29957
(73) KAMELEON.PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA SPÓŁKA
JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(72) DYRGA JUSTYNA, GRACA AGNIESZKA
(54) Tkanina
(55)

(51) 05-05
(11) 27621
(22) 2021 07 22
(21) 29958
(73) KAMELEON.PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA SPÓŁKA
JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(72) DYRGA JUSTYNA, GRACA AGNIESZKA
(54) Tkanina
(55)

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

06-05
(11) 27622
(22) 2021 09 21
TRETER ZBIGNIEW, Konstancin-Jeziorna (PL)
TRETER ZBIGNIEW
Ławka szkolna

Nr 1/2022

(54) Etykieta
(55)

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

09-03
(11) 27624
(22) 2021 08 31
(21) 30070
KACZOROWSKI RYSZARD MAKARONY BABUNI, Rudniki (PL)
KACZOROWSKI RYSZARD
Opakowanie do makaronu

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

21-03
(11) 27625
(22) 2021 09 21
SZCZERBA JUSTYNA SZCZERBUŚ, Jamnica (PL)
SZCZERBA JUSTYNA
Huśtawki

(21) 30153

(51) 19-08
(11) 27623
(22) 2021 09 08
(21) 30097
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA

(21) 30163

Nr 1/2022
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(51) 21-02
(11) 27626
(22) 2021 09 14
(21) 30106
(73) KUCZKA MAREK, MIROŃ ARKADIUSZ RS-TEAM SPÓŁKA
CYWILNA, Chrząstowice (PL)
(72) MIROŃ ARKADIUSZ, KUCZKA MAREK
(54) Urządzenie do trenowania gry w piłkę nożną
(55)

(51) 21-02
(11) 27627
(22) 2021 09 14
(21) 30107
(73) KUCZKA MAREK, MIROŃ ARKADIUSZ RS-TEAM SPÓŁKA
CYWILNA, Chrząstowice (PL)
(72) MIROŃ ARKADIUSZ, KUCZKA MAREK
(54) Urządzenie do trenowania gry w piłkę nożną
(55)

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

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

07-01
(11) 27628
(22) 2021 09 08
WRÓBEL AGATA BIRD BAKING, Toruń (PL)
WRÓBEL AGATA
Patery

07-01
(11) 27629
(22) 2021 09 08
WRÓBEL AGATA BIRD BAKING, Toruń (PL)
WRÓBEL AGATA
Patery
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(54) Plan architektoniczny budynku mieszkalnego
(55)

(51) 21-02
(11) 27631
(22) 2021 09 14
(21) 30108
(73) KUCZKA MAREK, MIROŃ ARKADIUSZ RS-TEAM SPÓŁKA
CYWILNA, Chrząstowice (PL)
(72) MIROŃ ARKADIUSZ, KUCZKA MAREK
(54) Urządzenie do trenowania gry w piłkę nożną
(55)

(21) 30095
(51) 24-01
(11) 27632
(22) 2021 09 20
(21) 30145
(73) RESPMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KOZŁOWSKI PIOTR, AGATOWSKI RAFAŁ
(54) Urządzenie do rehabilitacji oddechowej z funkcją spirometrii
(55)

(21) 30096

(51) 19-08
(11) 27630
(22) 2021 09 27
(21) 30170
(73) GADOMSKI PIOTR BIURO ARCHITEKTONICZNE GADOMSCY,
Olsztyn (PL)
(72) GADOMSKI PIOTR

(51) 09-09
(11) 27633
(22) 2021 10 01
(21) 30191
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(72) RZEŹNIK AGNIESZKA, KOWALEWSKI JAROSŁAW, GARUSPAKOWSKA ANNA, RASMUS PAWEŁ, DWORAK MATEUSZ,
CISZEWSKI MARCIN
(54) Pojemnik na odpadki
(55)
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(51) 31-00
(11) 27634
(22) 2021 09 23
(21) 30176
(73) DUDEK ALEKSANDER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE OLBUT, Myszków (PL)
(72) DUDEK MARCIN
(54) Mikser
(55)

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 26615 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26618 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26620 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26625 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26626 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26627 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26631 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26634 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

Nr 1/2022

(11) 26640 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26642 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26646 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26651 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26652 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26742 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26743 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26744 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26745 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26746 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26747 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26748 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26963 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26964 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26965 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26966 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26967 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26968 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26969 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26970 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26971 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

Nr 1/2022
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(11) 26972 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26973 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
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(51) 12-16 (11) DM/215 461 (15) 20.05.2021 (45) 26.11.2021
(73) Kristina Daurova, Pr-t Leningradskiy, d. 37/5, kv. 106 Moscow (RU)
(54) 1. Bagażnik dachowy do pojazdów
(55)

(11) 26974 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26975 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26976 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26977 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26978 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26979 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemysłowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru,
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.
(51) 23-03 (11) DM/214 708 (15) 31.05.2021 (45) 03.12.2021
(73) Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid (DE)
(54) 1.-2. Kocioł grzewczy
(55)

(51) 10-02 (11) DM/217 366 (15) 02.11.2021 (45) 26.11.2021
(73) Montres Chouriet SA, Chemin de l’Epinglier 5, 1217 Meyrin (CH)
(54) 1. Zegarek na rękę, 2. Obudowa zegarka
(55)
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 346 201 do nr 346 555)
(111) 346201
(220) 2019 02 02
(210) 495511
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 22
(732) SOPREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Śliwka
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama osób trzecich, pośrednictwo handlowe, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo
w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, usługi sklepów
detalicznych w branży spożywczej, usługi sklepów detalicznych
w branży monopolowej, dystrybucja materiałów reklamowych
w postaci próbek, druków, prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób
trzecich, zarządzanie lokalami gastronomicznymi, barami, pubami,
43 puby, bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, koktajlbary, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, pizzerie,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów na zamówienie, organizowanie przyjęć
gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, catering, doradztwo kulinarne, usługi degustacji win i napojów alkoholowych, winiarnie.
(111) 346202
(151) 2019 08 27

(220) 2019 02 25
(441) 2019 04 23

(210) 496429

(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO LODMOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUKUŁKA
(540)

(591) jasnobrązowy, brązowy, biały
(531) 29.01.13, 26.11.13, 25.01.01, 08.01.25
(510), (511) 30 lody, lody mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody
owocowe, lody spożywcze, lody typu sandwich, lody na patyku, lody
z owocami, lody wodne [sorbety], lody mleczne, lody w proszku, lody
na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], desery lodowe, desery mrożone, schłodzone desery, mrożone mleczne desery w formie
batonów, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], torty lodowe, batony lodowe, środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety [lody wodne], jogurt mrożony [lody spożywcze], słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków.
(111) 346203
(220) 2021 03 25
(210) 526663
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) DYCHA JAKUB, ORGANIŚCIUK MICHAŁ STUDIO
ELEKTROWNIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)

Nr 1/2022
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(540) (znak słowny)
(540) Studio Elektrownia
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu.
(111) 346204
(220) 2021 03 25
(210) 526664
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) PATROL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q QBRICK SYSTEM
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe skrzynie na narzędzia i na akcesoria do narzędzi sprzedawane jako puste oraz jako części i osprzęt do nich,
Kosze z metali nieszlachetnych, Metalowe pojemniki do przechowywania i transportu towarów, Tacki [opakowania metalowe], Skrzynie
[konstrukcje metalowe], Kosze metalowe, Pojemniki [kasety, paki]
metalowe, Metalowe pojemniki do przechowywania narzędzi [puste], Metalowe skrzynki narzędziowe, Pojemniki metalowe na narzędzia [puste], 20 Niemetalowe pojemniki do użytku komercyjnego,
Plastikowe pojemniki do przechowywania do użytku komercyjnego lub przemysłowego, Niemetalowe zamknięcia do pojemników,
Niemetalowe skrzynki na narzędzia i akcesoria do narzędzi, sprzedawane jako puste oraz jako części i osprzęt do nich, Niemetalowe
zawiasy, Niemetalowe zaślepki uszczelniające, Niemetalowe pojemniki do przechowywania, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi [puste],
Pojemniki niemetalowe do przenoszenia towarów [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], Pojemniki niemetalowe [składowanie, transport].
(111) 346205
(220) 2021 03 25
(210) 526666
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) DYCHA JAKUB, ORGANIŚCIUK MICHAŁ STUDIO
ELEKTROWNIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.13.25, 26.04.01, 26.11.25
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu.
(111) 346206
(220) 2021 03 25
(210) 526667
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) DYCHA JAKUB, ORGANIŚCIUK MICHAŁ STUDIO
ELEKTROWNIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
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(540)
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 26.11.25, 26.04.01, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu.
(111) 346207
(220) 2021 03 25
(210) 526695
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 04
(732) INTILIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) intilio
(510), (511) 42 Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie systemów informatycznych.
(111) 346208
(220) 2021 03 25
(210) 526696
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) DYCHA JAKUB, ORGANIŚCIUK MICHAŁ STUDIO
ELEKTROWNIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO ELEKTROWNIA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu.
(111) 346209
(220) 2021 03 25
(210) 526699
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) DYCHA JAKUB, ORGANIŚCIUK MICHAŁ STUDIO
ELEKTROWNIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO ELEKTROWNIA
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 26.11.25, 27.05.01, 26.04.01, 26.13.25
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu.
(111) 346210
(151) 2021 08 31

(220) 2021 03 26
(441) 2021 05 17

(210) 526739
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(732) MAŁYSZKO MICHAŁ, MISZCZUK MICHAŁ MAŁYSZKO &
MISZCZUK TRADERS SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) niebanalnie.net
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01, 24.15.21, 18.01.09, 26.02.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, w szczególności świadczone on-line, artykułów sportowych, sprzętu turystycznego, artykułów wyposażenia wnętrz, dekoracji, mebli, mebli ogrodowych, akcesoriów ogrodowych, urządzeń ogrodowych, oświetlenia, zabawek
dziecięcych, artykułów gimnastycznych, akcesoriów samochodowych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętów domowych,
sprzętu AGD i RTV, akcesoriów kuchennych.
(111) 346211
(220) 2021 03 26
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) REINHARD KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wellclinic SEKRET DŁUGOWIECZNOŚCI
(540)

(210) 526769

(591) złoty, biały
(531) 26.11.13, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi
pielęgnacji urody, Masaże, Usługi badań krwi, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi lecznicze w zakresie
usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, Usługi lekarskie, Usługi fizjoterapii.
(111) 346212
(220) 2021 03 27
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCO
(540)

(210) 526775

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 Drzwi niemetalowe, drzwiowe futryny niemetalowe,
drzwiowe płyty niemetalowe, półfabrykaty drewniane, drzwi drewniane, futryny drewniane, okna niemetalowe, okna drewniane, profile niemetalowe, profile drewniane.
(111) 346213
(220) 2021 03 27
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 04
(732) OCM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSADA LEŚNA

(210) 526778
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(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.16, 07.01.08,
07.01.09, 05.01.16
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, Usługi agencji importowych,
Agencja public relations, Usługi agencji reklamowych, Usługi agencji
zakupu, Księgowość, Badania rynku i badania marketingowe, Badania rynku i analizy biznesowe, Badania rynku do celów reklamowych,
Usługi doradcze w zakresie administrowania przedsiębiorstwem,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie mieszkaniami, 36 Usługi w zakresie
nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące
transakcji w zakresie nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, Dzierżawa budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa biur, Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Wynajem nieruchomości i majątku, Organizowanie kredytów, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Powiernictwo nieruchomości,
Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszu, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Finansowanie konsorcjalne
nieruchomości, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy,
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Agencje nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Organizowanie wynajmu
mieszkań, Timesharing nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Wynajem sal wystawowych, Zapewnienie finansowania
rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie budynkami, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Nadzór budowlany, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, Nadzór
nad remontami budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa
budynków wielorodzinnych, Budowa części budynków, Budowa
fundamentów budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą
i konserwacją budynków, Budowa galerii, Budowa hal sportowych,
Budowa instalacji wodociągowych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Zarządzanie projektem budowy, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe, Konstruowanie budynków mieszkalnych
i handlowych, Usługi tynkowania, 39 Parkowanie i przechowywanie
pojazdów, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów,
Wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, Usługi parkingowe,
Prowadzenie parkingów, Udostępnianie miejsc parkingowych, Udo-
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stępnianie obiektów parkingowych, Usługi garaży parkingowych,
Wynajem garażowych miejsc parkingowych, 42 Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, Opracowywanie projektów
budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, Usługi
w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, Usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowania architektonicznego, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie
architektury, Opracowywanie badań technicznych, Pomiary geodezyjne, Pomiary inżynieryjne, Pomiary gruntów i dróg, Pomiary
lub badania geologiczne, Usługi projektowania wnętrz budynków,
Usługi w zakresie projektowania budynków, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, Usługi hotelowe, Udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, Kafeterie [bufety], Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne,
Usługi restauracji hotelowych, Wynajmowanie sal konferencyjnych,
Wynajmowanie sal na zebrania, Usługi w zakresie wynajmu pokojów,
Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Usługi
agencji wynajmu mieszkań [time share], Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie kwater, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia.

(111) 346214
(220) 2021 03 29
(210) 526794
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732) OXYLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OxyChem
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 9 Maski ochronne, Okulary ochronne, Obuwie ochronne,
Osłony ochronne na twarz, Odzież ochronna chroniąca przed urazami, Odzież ochronna o dużej widoczności, Odzież do ochrony przed
zagrożeniami biologicznymi, Odzież do ochrony przed działaniem
środków chemicznych, Kombinezony ochronne [przeciw wypadkom
lub urazom], Kombinezony do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, 25 Kombinezony, Okrycia robocze [kombinezony], Maski
ochronne [odzież], Odzież ochronna zakładana na ubrania.
(111) 346215
(220) 2021 03 26
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kurdowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BT BODYTEC20+ Trening Personalny
(540)
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Pożyczanie pod zastaw, Zarządzanie nieruchomością, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Doradztwo w sprawach finansowych, Inwestycje finansowe,
Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, 37 Usługi budowlane, Usługi instalacyjne, Usługi związane z wykonywaniem budynków, Usługi przedsiębiorstw specjalizujących się pracami w zakresie
budownictwa, Usługi związane z naprawami, tj. usługi przywracające obiekt do stanu używalności po jego zużyciu uszkodzeniu, pogorszeniu się jakości lub częściowym uszkodzeniu (restauracja istniejących budynków lub innych uszkodzonych obiektów, które mają być
przywrócone do stanu pierwotnego), Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów w ich pierwotnym stanie, bez zmiany
jakichkolwiek ich cech, Budowa i naprawa magazynów, Budownictwo, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków
od zewnątrz, Konsultacje budowlane, Montaż instalacji na placach
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego.

(111) 346217
(220) 2021 03 26
(210) 526809
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) AQUA EAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda-Huta (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herbella
(540)

(591) biały, zielony
(531) 27.05.01, 05.03.11, 29.01.12
(510), (511) 32 Wody, wody mineralne, wody naturalne, wody stołowe, wody gazowane, wody niegazowane, soki, nektary, napoje
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe gazowane, Bezalkoholowe
aromatyzowane napoje gazowane.
(111) 346218
(220) 2021 03 29
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 04
(732) JOCZ TYMOTEUSZ, Ryn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ant House
(540)

(210) 526814

(210) 526798

(591) biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.05, 26.13.25
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Gimnastyka [instruktaż], Kluby zdrowia [poprawianie kondycji], Wypożyczanie sprzętu sportowego, Imprezy sportowe.
(111) 346216
(220) 2021 03 26
(210) 526804
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) PASEK TOMASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TK-BUD
(510), (511) 36 Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Usługi finansowania, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne,

(591) pomarańczowy, biały
(531) 03.13.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Wynajem mieszkań, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Organizowanie wynajmu nieruchomości, Biuro wynajmu mieszkań, Usługi wynajmu mieszkań, Organizowanie wynajmu mieszkań, Wynajem mieszkań, studio i pokoi,
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem.
(111) 346219
(220) 2021 03 29
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 04
(732) TRUCHAN ELŻBIETA BACÓWKA, Witów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BACÓWKA na polanie Biały Potok
(540)

(591) czarny, beżowy, biały
(531) 03.04.11, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13

(210) 526822
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(510), (511) 29 Sery dojrzewające, Ser twardy, Ser wędzony, Ser
owczy, Produkty serowarskie, Przetworzony ser, Mieszanki serowe,
Świeży biały ser, Suszona serwatka, Sery topione, Ser mieszany, Ser
pleśniowy, Ser miękki, Biały ser, Ser twarogowy, Ser śmietankowy, Ser
z ziołami, Ser z przyprawami, Ser typu twarogowego, Miękkie dojrzałe sery, Biały miękki ser twarogowy, Przekąski na bazie sera, Ser
o niskiej zawartości tłuszczu, Biały ser z chudego mleka [quark], Sery
świeże niedojrzewające, Ser francuski Cancoillotte, Serek mascarpone, Serwatka, Starty ser.

(111) 346220
(220) 2021 03 29
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) REMISZ AGNIESZKA UNIQUE, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sofit STUDIO
(540)

(540) NIECH SIĘ DZIEJE WOLA TWOJA A NIE MOJA, PANIE JEDNOŚĆ
SŁUŻBA ZDROWIENIE MIESIĄCE
(540)

(210) 526837

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 10 Urządzenia do elektrostymulacji do użytku w leczeniu
terapeutycznym, 41 Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego,
Kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, Treningi zdrowotne
i treningi fitness, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego,
Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi
trenerów osobistych, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej,
Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, 43 Udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, Usługi hotelowe, Wynajem pokoi
jako tymczasowego zakwaterowania, 44 Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Fizjoterapia, Gabinety pielęgnacji skóry, Masaż,
Masaż gorącymi kamieniami, Masaż sportowy, Masaż tajski, Masaż
tkanek głębokich, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, Pielęgnacja urody, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Planowanie programów odchudzających, Rehabilitacja fizyczna, Świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, Tradycyjny masaż japoński, Udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi
dietetyków, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi fizjoterapii, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi masażu stóp,
Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji urody, Usługi spa, Usługi
spa medycznych, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi
w zakresie planowania diety odchudzającej, Zabiegi pielęgnacji urody, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej.
(111) 346221
(220) 2021 03 29
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) JASKULSKA PAULINA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PY PAULA YASCOOLSKI
(540)

Nr 1/2022

(210) 526842

(591) szary, ciemnoszary, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.10, 26.03.01, 26.03.10, 27.05.01,
29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 Handel hurtowy i detaliczny towarami: dyski do napędów optycznych, filmy na płytach CD, filmy na płytach DVD, magnesy
dekoracyjne na lodówkę, medale na rożne okoliczności, medale pamiątkowe, breloczki do kluczy, książki, naklejki, kartki okolicznościowe, kartki świąteczne, pudełka plastikowe na medale, kubki, filiżanki,
koszulki, T-shirty, czapki, nakrycia głów.
(111) 346223
(220) 2021 03 30
(210) 526867
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) THE SKINFACTORY Co., Ltd., Seul (KR)
(540) (znak słowny)
(540) KUNDAL
(510), (511) 3 Szampony, Preparaty do pielęgnacji włosów, Balsamy
do ciała, Szampony do ciała, Preparaty kosmetyczne do złuszczania
naskórka, Mgiełki do ciała, Dezodoranty w sprayu dla kobiet, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Preparaty
do mycia rąk, Kremy do rąk, Pianka oczyszczająca, Pasta do zębów,
Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Środki zmiękczające do tkanin, Perfumy, Wosk do włosów, Lakier do włosów, Detergenty.
(111) 346224
(220) 2021 03 30
(210) 526899
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) Zentiva, k.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) ONTIPRIA
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 346225
(220) 2021 03 31
(210) 526921
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) DGMC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOGIS
(510), (511) 9 Ekrany, Komputerowe ekrany dotykowe, Ekrany do wyświetlania filmów, Monitory, Monitory komputerowe, Monitory LED,
Telewizory, Telewizory LED, Telewizory OLED, Telewizory cyfrowe,
Telewizory plazmowe, Odbiorniki telewizyjne 3D, Wyświetlacze LED,
Wyświetlacze, LCD [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], Wielkoformatowe wyświetlacze ciekłokrystaliczne [LCD].
(111) 346226
(220) 2021 03 31
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) PAWLAK SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Deep
(540)

(210) 526923

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca.
(111) 346222
(220) 2021 03 30
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) JANCZAK PIOTR, Poddębice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 526865
(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich.
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(111) 346227
(220) 2021 03 31
(210) 526934
(151) 2021 09 23
(441) 2021 05 10
(732) FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Online.Marketing.MAGAZYN
(540)

(591) czarny, zielony, różowy, niebieski
(531) 26.01.01, 26.02.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Gazety elektroniczne do pobrania, Elektroniczne bazy
danych, Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, E-booki, Nagrane filmy, Podcasty do pobrania, Publikacje
elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, 16 Okładki
czasopism, Czasopisma branżowe, Czasopisma [periodyki], Czasopisma z plakatami, Papier na czasopisma, Czasopisma o tematyce ogólnej, Dodatki do gazet w postaci czasopism, Drukowane komunikaty
prasowe, Książki, Książki edukacyjne, Gazety, Periodyki, Periodyki
drukowane, 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Doradztwo
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo dla
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Przygotowywanie
reklam prasowych, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, Doradztwo dotyczące reklamy
prasowej, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Usługi doradcze w zakresie
reklamy dla franczyzobiorców, Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju
koncepcji reklamowych, Doradztwo w zakresie usług reklamowych
i promocyjnych, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem
handlowym w zakresie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Badania
w zakresie reklamy, Usługi badawcze związane z reklamą, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Badania rynku do celów
reklamowych, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy,
Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Analiza reakcji
na reklamę i badania rynkowe, Ocena skutków wywieranych przez
działania reklamowe na odbiorców, Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, 41
Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Wydawanie czasopism, Publikowanie czasopism internetowych, Multimedialne wydania czasopism, Publikowanie naukowych
czasopism informacyjnych, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism
i gazet, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Wydawanie
gazet, Multimedialne wydania gazet, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, Usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze
w zakresie tekstów elektronicznych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie rekreacji i kultury, Organizowanie konkursów, Organizowa-
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nie seminariów związanych z reklamą, Organizowanie konferencji
związanych z reklamą, Szkolenia w zakresie reklamy, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą,
promocją, marketingiem i biznesem, Wydawanie audiobooków,
Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Nauczanie i szkolenia,
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Organizowanie seminariów
szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Produkcja filmów
szkoleniowych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Szkolenie
z zakresu sprzedaży, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo,
Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Szkolenia w zakresie
technik komunikacyjnych, Publikacja czasopism, Publikacja kalendarzy, Publikacja podręczników użytkownika, Publikacja broszur, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja i redagowanie książek,
Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, Elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Prowadzenie konferencji biznesowych, Organizowanie konferencji związanych z biznesem,
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Organizowanie sympozjów edukacyjnych.

(111) 346228
(220) 2021 03 31
(210) 526936
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) BARAŃSKA EDYTA DESIGN, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GLASSTRICCO
(510), (511) 11 Lampy, szkła do lamp, szkło oświetleniowe, elementy
oświetleniowe, szklane osłony na lampy, klosze do lamp wykonane
ze szkła, 19 Szkło budowlane, w tym płytki ścienne, podłogowe,
działowe, szklane ściany, płytki szklane, panele szklane, szklane materiały budowlane, materiały budowlane składające się ze szkła, bloki
szklane do budownictwa, płytki szklane do użytku w budownictwie,
płyty ze szkła, panele okładzinowe ze szkła, 20 Szkło meblowe, blaty
[części mebli], blaty stołowe, blaty kuchenne, blaty na szafki, blaty
wierzchnie do szafek, blaty szklane, stoły, stoliki, stoliki kawowe,
stoliki szklane, elementy meblowe, ścianki działowe, meble ze szkła,
meble wykonane głównie ze szkła, drzwi ze szkła do mebli.
(111) 346229
(220) 2021 04 01
(210) 526948
(151) 2021 09 23
(441) 2021 05 10
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turbo Pak
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, niebieski, granatowy
(531) 26.04.11, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Preparaty do niszczenia szkodników, Insektycydy, Fungicydy, Herbicydy, Nematocydy.
(111) 346230
(220) 2021 04 01
(210) 526950
(151) 2021 09 23
(441) 2021 05 10
(732) WÓJCIK RAFAŁ, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BW-TECH
(510), (511) 6 Metalowe kanały odpływowe, Metalowe kratki odpływowe, 11 Odpływy wody [krany], Zlewozmywaki, Zlewozmywaki kuchenne, Zlewozmywaki w obudowie, Zlewozmywaki ze stali
nierdzewnej, Zlewozmywaki w obudowie [inne niż meble], Baterie
do umywalek, Baterie do wanien, Baterie kranowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, Baterie mieszające do umywalek [kurki],
Baterie prysznicowe, Baterie sztorcowe do umywalek, Jednouchwytowe baterie umywalkowe, Fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe do celów ewakuacji, zasilane na baterie, Rozpylacze nakładane

26

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

na baterie łazienkowe, Zawory termostatyczne [części instalacji
grzewczych], Zawory mieszające [kurki] do umywalek, Zawory mieszające prysznicowe, Zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń wodnych, Zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur gazowych, Zawory odcinające do regulowania
gazu, Zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur wodnych, Zawory odcinające do regulacji przepływu wody, Zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], Zawory prysznicowe,
Zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, Zawory pływakowe [zawory kulowe], Zawory parowe, Zawory odcinające jako
przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, Zawory odcinające jako przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Zawory
nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń gazowych,
Zawory regulujące poziom w zbiornikach, Zawory termostatyczne,
Zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], Zawory
stanowiące części systemów zraszaczy, Zawory regulacyjne [kontrola
poziomu w zbiornikach], Zawory do kontroli wody do kranów, Zawory do regulacji przepływu wody, Zawory do rur i rurociągów, Zawory
jako części grzejników, Zawory jako części instalacji sanitarnych, Zawory kontroli poziomu, Zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria
hydrauliczne], Zawory kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne],
Zawory kontrolujące wodę [kontrola poziomu] w zbiornikach, Zawory kulowe, Zawory [krany] jako części instalacji sanitarnych, Zawory
[kurki] jako części instalacji sanitarnych, Zawory mieszające [krany],
Zawory mieszające jako części instalacji sanitarnych, Zawory mieszające [kurki], Zawory mieszające [kurki] do zlewów, Urządzenia
do regulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji grzewczych,
Urządzenia do regulacji temperatury grzejników centralnego ogrzewania (zawory), Urządzenia do wykrywania temperatury [zawory
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Urządzenia
kontrolujące temperaturę i reagujące na nią [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Urządzenia sterownicze
[zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Urządzenia sterujące [zawory termostatyczne]
do instalacji grzewczych, Zawory bezpieczeństwa do rur gazowych,
Zawory bezpieczeństwa do wodociągów, Zawory bezpieczeństwa
do urządzeń wodnych, Zawory do grzejników, Zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Zawory do grzejników [termostatyczne], Zawory do klimatyzatorów, Zawory do instalacji zaopatrujących
w wodę, Zawory do kontroli poziomu [cieczy] jako części do instalacji
sanitarnych, Zawory do kontroli temperatury [części grzejników centralnego ogrzewania], Zawory do kontroli wody, Zawory do kontroli
temperatury [części instalacji wodociągowych], Zawory do kontroli
temperatury [części instalacji centralnego ogrzewania], Automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, Czujniki temperatury [zawory termostatyczne]
do grzejników centralnego ogrzewania, Kontrolery temperatury (zawory) do grzejników centralnego ogrzewania, Mechanizmy do kontroli poziomu cieczy w zbiorniku [zawory], Ograniczniki temperatury
do grzejników centralnego ogrzewania [zawory termostatyczne]
zawierające pręty rozporowe, Ograniczniki temperatury [zawory]
do grzejników centralnego ogrzewania, Ograniczniki temperatury
do grzejników centralnego ogrzewania [zawory termostatyczne]
zawierające dyski bimetalowe, Przełączniki z czujnikami temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Ręczne zawory hydrauliczne, Sterowniki termiczne [zawory]
do grzejników centralnego ogrzewania, Regulatory temperatury
[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania,
Termostatyczne zawory kontrolne do grzejników centralnego ogrzewania, Urządzenia do kontroli temperatury [zawory] do grzejników
centralnego ogrzewania, Zawory kontrolujące wodę do zbiorników
z wodą, Zawory kulowe do spłuczek klozetowych, Palniki, bojlery
i podgrzewacze, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Filtry do użytku przemysłowego
i domowego, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Akcesoria końcowe do zasilania w wodę, Akcesoria
do pryszniców, Akcesoria do umywalek, Akcesoria łazienkowe, Armatury łazienkowe, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Bidety,
Brodziki, Brodziki do pryszniców, Brodziki prysznicowe, Deski sedesowe, Drzwi prysznicowe, Dysze do wanien, Głowice prysznicowe,
Głowice do pryszniców, Instalacje do celów sanitarnych, Instalacje
prysznicowe, Instalacje sanitarne, Instalacje łazienkowe, Krany, Krany
do umywalek, Krany do wody, Kurki, Krany [kurki], Metalowe korki
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do pryszniców, Metalowe korki do umywalek, Łazienkowe instalacje
wodno-kanalizacyjne, Metalowe korki do wanien, Metalowe korki
do zlewów, Metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], Miski klozetowe, Metalowe ścianki [parawany] do wanien z prysznicem,
Metalowe węże elastyczne zwijane [części instalacji sanitarnych], Natryski, prysznice, Osprzęt do odprowadzania wody, Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do umywalek, Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do wanien, Panele prysznicowe, Pisuary,
Prysznice [natryski], Sanitarna armatura spustowa do rurociągów
ściekowych, Rury ściekowe do wanien, Sanitarna armatura spustowa do pryszniców, Sanitarna armatura spustowa do umywalek, Sanitarna armatura spustowa do wanien, Sanitarna armatura spustowa do bidetów, Sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, Sitka
do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], Sanitarna (Instalacje
i aparatura-), Umywalki do łazienek, Umywalki [części instalacji sanitarnych], Umywalki łazienkowe, Urządzenia prysznicowe, Urządzenia do kąpieli, Urządzenia do celów sanitarnych, Wanny, Wanny
prysznicowe, Węże prysznicowe, Wylewki kranów, 35 Handel hurtowy i detaliczny w zakresie: armatury łazienkowej i kuchennej oraz
akcesoriów do armatury łazienkowej i kuchennej, Handel hurtowy
i detaliczny w zakresie: urządzeń i elementów instalacji wodnych,
grzewczych, sanitarnych i kanalizacyjnych w tym zaworów, odpływów, grzejników, umywalek, zlewów i tym podobnych.

(111) 346231
(220) 2021 04 01
(151) 2021 09 23
(441) 2021 05 10
(732) WÓJCIK RAFAŁ, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BW TECH
(540)

(210) 526952

(591) szary, niebieski
(531) 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe kanały odpływowe, Metalowe kratki odpływowe, 11 Odpływy wody [krany], Zlewozmywaki, Zlewozmywaki kuchenne, Zlewozmywaki w obudowie, Zlewozmywaki ze stali
nierdzewnej, Zlewozmywaki w obudowie [inne niż meble], Baterie
do umywalek, Baterie do wanien, Baterie kranowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, Baterie mieszające do umywalek [kurki],
Baterie prysznicowe, Baterie sztorcowe do umywalek, Jednouchwytowe baterie umywalkowe, Fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe do celów ewakuacji, zasilane na baterie, Rozpylacze nakładane
na baterie łazienkowe, Zawory termostatyczne [części instalacji
grzewczych], Zawory mieszające [kurki] do umywalek, Zawory mieszające prysznicowe, Zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń wodnych, Zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur gazowych, Zawory odcinające do regulowania
gazu, Zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur wodnych, Zawory odcinające do regulacji przepływu wody, Zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], Zawory prysznicowe,
Zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, Zawory pływakowe [zawory kulowe], Zawory parowe, Zawory odcinające jako
przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, Zawory odcinające jako przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Zawory
nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń gazowych,
Zawory regulujące poziom w zbiornikach, Zawory termostatyczne,
Zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], Zawory
stanowiące części systemów zraszaczy, Zawory regulacyjne [kontrola
poziomu w zbiornikach], Zawory do kontroli wody do kranów, Zawory do regulacji przepływu wody, Zawory do rur i rurociągów, Zawory
jako części grzejników, Zawory jako części instalacji sanitarnych, Zawory kontroli poziomu, Zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria
hydrauliczne], Zawory kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne],
Zawory kontrolujące wodę [kontrola poziomu] w zbiornikach, Zawory kulowe, Zawory [krany] jako części instalacji sanitarnych, Zawory
[kurki] jako części instalacji sanitarnych, Zawory mieszające [krany],
Zawory mieszające jako części instalacji sanitarnych, Zawory mieszające [kurki], Zawory mieszające [kurki] do zlewów, Urządzenia
do regulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji grzewczych,
Urządzenia do regulacji temperatury grzejników centralnego ogrzewania (zawory), Urządzenia do wykrywania temperatury [zawory
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termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Urządzenia
kontrolujące temperaturę i reagujące na nią [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Urządzenia sterownicze
[zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Urządzenia sterujące [zawory termostatyczne]
do instalacji grzewczych, Zawory bezpieczeństwa do rur gazowych,
Zawory bezpieczeństwa do wodociągów, Zawory bezpieczeństwa
do urządzeń wodnych, Zawory do grzejników, Zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Zawory do grzejników [termostatyczne], Zawory do klimatyzatorów, Zawory do instalacji zaopatrujących
w wodę, Zawory do kontroli poziomu [cieczy] jako części do instalacji
sanitarnych, Zawory do kontroli temperatury [części grzejników centralnego ogrzewania], Zawory do kontroli wody, Zawory do kontroli
temperatury [części instalacji wodociągowych], Zawory do kontroli
temperatury [części instalacji centralnego ogrzewania], Automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, Czujniki temperatury [zawory termostatyczne]
do grzejników centralnego ogrzewania, Kontrolery temperatury (zawory) do grzejników centralnego ogrzewania, Mechanizmy do kontroli poziomu cieczy w zbiorniku [zawory], Ograniczniki temperatury
do grzejników centralnego ogrzewania [zawory termostatyczne]
zawierające pręty rozporowe, Ograniczniki temperatury [zawory]
do grzejników centralnego ogrzewania, Ograniczniki temperatury
do grzejników centralnego ogrzewania [zawory termostatyczne]
zawierające dyski bimetalowe, Przełączniki z czujnikami temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Ręczne zawory hydrauliczne, Sterowniki termiczne [zawory]
do grzejników centralnego ogrzewania, Regulatory temperatury
[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania,
Termostatyczne zawory kontrolne do grzejników centralnego ogrzewania, Urządzenia do kontroli temperatury [zawory] do grzejników
centralnego ogrzewania, Zawory kontrolujące wodę do zbiorników
z wodą, Zawory kulowe do spłuczek klozetowych, Palniki, bojlery
i podgrzewacze, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Filtry do użytku przemysłowego
i domowego, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Akcesoria końcowe do zasilania w wodę, Akcesoria
do pryszniców, Akcesoria do umywalek, Akcesoria łazienkowe, Armatury łazienkowe, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Bidety,
Brodziki, Brodziki do pryszniców, Brodziki prysznicowe, Deski sedesowe, Drzwi prysznicowe, Dysze do wanien, Głowice prysznicowe,
Głowice do pryszniców, Instalacje do celów sanitarnych, Instalacje
prysznicowe, Instalacje sanitarne, Instalacje łazienkowe, Krany, Krany
do umywalek, Krany do wody, Kurki, Krany [kurki], Metalowe korki
do pryszniców, Metalowe korki do umywalek, Łazienkowe instalacje
wodno-kanalizacyjne, Metalowe korki do wanien, Metalowe korki
do zlewów, Metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], Miski klozetowe, Metalowe ścianki [parawany] do wanien z prysznicem,
Metalowe węże elastyczne zwijane [części instalacji sanitarnych], Natryski, prysznice, Osprzęt do odprowadzania wody, Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do umywalek, Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do wanien, Panele prysznicowe, Pisuary,
Prysznice [natryski], Sanitarna armatura spustowa do rurociągów
ściekowych, Rury ściekowe do wanien, Sanitarna armatura spustowa do pryszniców, Sanitarna armatura spustowa do umywalek, Sanitarna armatura spustowa do wanien, Sanitarna armatura spustowa do bidetów, Sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, Sitka
do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], Sanitarna (Instalacje
i aparatura-), Umywalki do łazienek, Umywalki [części instalacji sanitarnych], Umywalki łazienkowe, Urządzenia prysznicowe, Urządzenia do kąpieli, Urządzenia do celów sanitarnych, Wanny, Wanny
prysznicowe, Węże prysznicowe, Wylewki kranów, 35 Handel hurtowy i detaliczny w zakresie: armatury łazienkowej i kuchennej oraz
akcesoriów do armatury łazienkowej i kuchennej, Handel hurtowy
i detaliczny w zakresie: urządzeń i elementów instalacji wodnych,
grzewczych, sanitarnych i kanalizacyjnych w tym zaworów, odpływów, grzejników, umywalek, zlewów i tym podobnych.

(111) 346232
(220) 2021 04 01
(210) 526959
(151) 2021 09 24
(441) 2021 06 07
(732) ENVIRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEO MAT
(540)

(591) czarny, fioletowy
(531) 26.01.05, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie wspomagające, Oprogramowanie
miernicze, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie wspomagające projektowanie, Oprogramowanie do opracowywania wyników pomiarów geologicznych, Oprogramowanie
do opracowywania dokumentacji badań geotechnicznych, Oprogramowanie do opracowywania dokumentacji badań hydrogeologicznych, Oprogramowanie do opracowywania dokumentacji badań złożowych, Oprogramowanie do opracowywania dokumentacji badań
geologicznych., 42 Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie pomiarów geofizycznych, Pomiary lub badania geologiczne,
Pomiary gruntów i dróg, Usługi w zakresie miernictwa i eksploracji,
Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS].
(111) 346233
(220) 2021 03 29
(210) 526969
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) PIÓRKOWSKA DANUTA DANCART, Kosakowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Crazy Cart
(510), (511) 41 Organizowanie rajdów motocyklowych, Organizacja
rajdów samochodowych, Organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, Organizowanie zawodów wyścigowych, Nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, Szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Obsługa
obiektów sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu
rozrywkowego, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych,
Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej,
Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych
na świeżym powietrzu, Działalność edukacyjna w zakresie nauczania
jazdy na gokartach, instruktaż i kształcenie praktyczne w zakresie
jazdy na gokartach, organizowanie zawodów sportowych w zakresie turniejów i wyścigów gokartów, usługi jazdy na gokartach, usługi
sportowe w zakresie: toru gokartowego, organizowanie zawodów
sportowych, usługi w zakresie nauki jazdy gokartami, użytkowanie
i wynajmowanie obiektów sportowych, wynajem i dzierżawa sprzętu sportowego i rekreacyjnego, działalność sportowa, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz
zajęć sportowych i rekreacyjnych.
(111) 346234
(220) 2021 03 29
(210) 526978
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) PIÓRKOWSKA DANUTA DANCART, Kosakowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Crazy Carts
(510), (511) 41 Organizowanie rajdów motocyklowych, Organizacja
rajdów samochodowych, Organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, Organizowanie zawodów wyścigowych, Nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, Szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Obsługa
obiektów sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu
rozrywkowego, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych,
Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej,
Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych
na świeżym powietrzu, Działalność edukacyjna w zakresie nauczania
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jazdy na gokartach, instruktaż i kształcenie praktyczne w zakresie
jazdy na gokartach, organizowanie zawodów sportowych w zakresie turniejów i wyścigów gokartów, usługi jazdy na gokartach, usługi
sportowe w zakresie: toru gokartowego, organizowanie zawodów
sportowych, usługi w zakresie nauki jazdy gokartami, użytkowanie
i wynajmowanie obiektów sportowych, wynajem i dzierżawa sprzętu sportowego i rekreacyjnego, działalność sportowa, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz
zajęć sportowych i rekreacyjnych.

(111) 346235
(220) 2021 04 01
(210) 526990
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) BERGERAC LONDON DRY GIN Special pure gin with a note
of herbs
(540)

(591) czerwony, żółty, czarny, zielony, niebieski, fioletowy, złoty
(531) 19.07.01, 05.07.09, 05.03.20, 24.09.02, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Dżin.
(111) 346236
(220) 2021 04 01
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORTAREI 1745
(540)

(210) 526991

(591) czerwony, czarny, złoty, szary, biały
(531) 05.05.20, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, napoje alkoholowe w postaci win,
win gronowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.
(111) 346237
(220) 2021 04 22
(210) 528073
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 07
(732) ROSA KAZIMIERZ WWW.ZAPACHNIJ.PL, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) odlewki perfum WWW.ODLEWKIPERFUM.PL

Nr 1/2022

(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12, 26.02.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane ze środkami
zapachowymi, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami
do włosów, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Organizacja promocji przy użyciu
mediów audiowizualnych, Dystrybucja materiałów promocyjnych,
Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozprowadzanie próbek dla
celów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Organizacja
i prowadzenie prezentacji produktów, Organizacja wystaw do celów
reklamowych, Organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Pokazy towarów, Pokazy towarów do celów promocyjnych,
Prezentacje towarów i usług, Usługi reklamowe w zakresie artykułów
perfumeryjnych, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków,
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki,
Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych.
(111) 346238
(220) 2021 04 22
(210) 528075
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 07
(732) DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dąbrowskie Wodociągi
(540)

(591) niebieski, błękitny, granatowy, zielony
(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.14,
26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 37 Usługi dotyczące budowy, konserwacji i naprawy
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, nadzór budowlany,
wynajem sprzętu budowlanego, 39 Usługi dotyczące zaopatrzenia
w wodę, dystrybucji wody, transport rurociągami, dystrybucja energii i prądu elektrycznego, 40 Usługi dotyczące uzdatniania wody,
oczyszczania ścieków, wytwarzania energii, 42 Usługi w zakresie wykonywania analiz i badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych
wody, opracowywanie projektów technicznych w zakresie dostawy
wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz instalacji do ich przesyłu,
doradztwo w zakresie planowania zużycia energii.
(111) 346239
(151) 2021 09 08

(220) 2021 04 22
(441) 2021 05 24

(210) 528082

Nr 1/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) WALLENRODHE ANDRÉ CONRAD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIUROKRAT
(510), (511) 35 Wynajem sprzętu biurowego, Usługi sekretarskie
i biurowe, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wsparcia, Usługi
w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], Wypożyczanie
wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, Doradztwo
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie relokacji pracowników, Badanie rynku, Wprowadzanie i przetwarzanie danych, Optymalizacja stron internetowych, Promocja
online sieci komputerowych i stron internetowych, Dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 36 Dzierżawa biur, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajem lokali na cele biurowe, Wynajem nieruchomości,
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 43 Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej.
(111) 346240
(220) 2021 04 22
(210) 528083
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) BIG BONJOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIG BONJOUR
(510), (511) 30 Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako
podstawowy składnik], Bezy, Budynie deserowe, Bułeczki z czekoladą,
Bułeczki z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Chleb,
Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada na polewy
lub posypki, Czekoladki, Desery czekoladowe, Gofry, Gofry czekoladowe, Gofry z polewą czekoladową, Kremy budyniowe custard [pieczone desery], Kremy czekoladowe, Kremy czekoladowe do smarowania,
Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Marcepan, Marcepan w czekoladzie,
Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze,
Mrożone torty jogurtowe, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające
lody, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy [słodycze], Musy [wyroby cukiernicze], Pasty
czekoladowe [do smarowania], Pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Preparaty do produkcji
słodyczy, Produkty na bazie czekolady, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Słodycze lodowe, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Sos czekoladowy, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby
cukiernicze na bazie pomarańczy, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby cukiernicze w polewie
czekoladowej, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
Wyroby piekarnicze, Żywność na bazie kakao, Żywność zawierająca
kakao [jako główny składnik], Ciasta lodowe, Desery lodowe, Desery
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Jadalne lody owocowe, Lody, Lody mleczne, Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody wielosmakowe, Lody z owocami, Lody wodne [sorbety], Lody
zawierające czekoladę, Mrożone ciasta jogurtowe, Mieszanki na sorbety [lody], Mrożone kremy budyniowe, Napoje mrożone na bazie kawy,
Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje mrożone na bazie czekolady,
Napoje z lodów, Owocowe lody, Sorbety, Sorbety [lody], Tort lodowy,
Biała herbata, Cappuccino, Czekolada, Czekolada mleczna, Czekolada
pitna, Czekoladowa kawa, Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, Espresso, Herbata, Herbata
czarna, Herbata Earl Grey, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata mrożona, Herbata lipowa, Herbata w torebkach, Herbaty, Herbata zielona, Herbaty owocowe, Herbaty o smaku cytryny [nielecznicze],
Kawa, Napoje czekoladowe, Napoje czekoladowe z mlekiem, Chleb,
Świeży chleb, Chleb chrupki, Chleb bezglutenowy, Chleb i bułki, Bułki, Słodkie bułki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Bułki chrupiące, Miękkie bułeczki, Bułeczki słodkie, Słodkie bułeczki, Drożdżowe bułeczki, Brioszki [drożdżowe bułeczki], Bułka maślana [brioszka]
z dżemem, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Chrupiące
pieczywo, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Wyroby piekarnicze
zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce,
Nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych, Wyroby piekarnicze, Tarty, Ciastka, Kawa, Kawa w formie parzonej, Kawałeczki czeko-
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lady do deserów, Kawałki ciast, Mrożona kawa, Kawa niepalona, Kawa
mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa w postaci całych ziaren, Herbata,
Herbata czarna, Herbata zielona, Biała herbata, Herbata mrożona.

(111) 346241
(220) 2021 04 22
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) BIG BONJOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG BONJOUR BOULANGERIE
(540)

(210) 528085

(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.02.07, 26.11.08, 26.11.25, 26.13.01,
26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako
podstawowy składnik], Bezy, Budynie deserowe, Bułeczki z czekoladą,
Bułeczki z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Chleb,
Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada na polewy
lub posypki, Czekoladki, Desery czekoladowe, Gofry, Gofry czekoladowe, Gofry z polewą czekoladową, Kremy budyniowe custard [pieczone desery], Kremy czekoladowe, Kremy czekoladowe do smarowania,
Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Marcepan, Marcepan w czekoladzie,
Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze,
Mrożone torty jogurtowe, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające
lody, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy [słodycze], Musy [wyroby cukiernicze], Pasty
czekoladowe [do smarowania], Pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Preparaty do produkcji
słodyczy, Produkty na bazie czekolady, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Słodycze lodowe, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Sos czekoladowy, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby
cukiernicze na bazie pomarańczy, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby cukiernicze w polewie
czekoladowej, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
Wyroby piekarnicze, Żywność na bazie kakao, Żywność zawierająca
kakao [jako główny składnik], Ciasta lodowe, Desery lodowe, Desery
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Jadalne lody owocowe, Lody, Lody mleczne, Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody wielosmakowe, Lody z owocami, Lody wodne [sorbety], Lody
zawierające czekoladę, Mrożone ciasta jogurtowe, Mieszanki na sorbety [lody], Mrożone kremy budyniowe, Napoje mrożone na bazie kawy,
Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje mrożone na bazie czekolady,
Napoje z lodów, Owocowe lody, Sorbety, Sorbety [lody], Tort lodowy,
Biała herbata, Cappuccino, Czekolada, Czekolada mleczna, Czekolada
pitna, Czekoladowa kawa, Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, Espresso, Herbata, Herbata
czarna, Herbata Earl Grey, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata mrożona, Herbata lipowa, Herbata w torebkach, Herbaty, Herbata zielona, Herbaty owocowe, Herbaty o smaku cytryny [nielecznicze],
Kawa, Napoje czekoladowe, Napoje czekoladowe z mlekiem, Chleb,
Świeży chleb, Chleb chrupki, Chleb bezglutenowy, Chleb i bułki, Bułki, Słodkie bułki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Bułki chrupiące, Miękkie bułeczki, Bułeczki słodkie, Słodkie bułeczki, Drożdżowe bułeczki, Brioszki [drożdżowe bułeczki], Bułka maślana [brioszka]
z dżemem, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Chrupiące
pieczywo, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Wyroby piekarnicze
zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce,
Nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych, Wyroby piekarnicze, Tarty, Ciastka, Kawa, Kawa w formie parzonej, Kawałeczki czekolady do deserów, Kawałki ciast, Mrożona kawa, Kawa niepalona, Kawa
mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa w postaci całych ziaren, Herbata,
Herbata czarna, Herbata zielona, Biała herbata, Herbata mrożona.
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(111) 346242
(220) 2021 04 22
(210) 528088
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) GPRE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) globalworth
(540)

(591) czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 Wynajem powierzchni biurowej, Usługi wynajmu mieszkań, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń komercyjnych
i handlowych, Wynajem nieruchomości, Agencje nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie budynkami mieszkalnymi, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Wycena
nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Organizowanie wynajmu
nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Naprawa budynków, Czyszczenie budynków,
Czyszczenie przemysłowe budynków, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Instalowanie
systemów wykrywania pożarów, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Instalowanie i naprawa wind, Konserwacja wind, Naprawa
wind, Naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, Budowa stoisk i sklepów targowych, Budownictwo, Nadzór budowlany.
(111) 346243
(220) 2021 04 22
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) SOWA SZYMON, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Copix
(540)

(210) 528091

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], Adaptery do sieci Ethemet, Adaptery
telefoniczne.
(111) 346244
(220) 2021 04 22
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) SOWA SZYMON, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OptecLink
(540)

(591) ciemnoczerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12

(210) 528093

Nr 1/2022

(510), (511) 9 Konwertery antenowe, Konwertery częstotliwości, Konwertery elektryczne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory,
Instalacje szerokopasmowe, Optyczne urządzenia komunikacyjne,
Przełączniki telekomunikacyjne, Światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, Urządzenia telekomunikacyjne, Urządzenia nadawczo-odbiorcze.

(111) 346245
(220) 2021 04 22
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) SOWA SZYMON, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trytex
(540)

(210) 528094

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.14, 02.09.18, 26.13.25
(510), (511) 20 Zaciski niemetalowe do kabli, Zaciski do przewodów
i rur, niemetalowe, Zaciski zabezpieczające niemetalowe, Zaciski
nie z metalu, Zaciski kablowe z materiałów niemetalowych, Zaciski
do kabli wykonane z tworzyw sztucznych.
(111) 346246
(220) 2021 04 23
(210) 528105
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRIALYS
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy do skóry, 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Kremy do użytku dermatologicznego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry, Produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające rozstępom.
(111) 346247
(220) 2021 04 23
(210) 528107
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) GLOB 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DAD HERO
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Albumy, Atlasy, Broszury, Czcionki, Czasopisma, Gazety, Diagramy, Formularze w postaci blankietów, druków, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Książki, Mapy, Mapy geograficzne, Materiały drukowane, Materiały piśmienne, Nalepki, Naklejki,
Papeteria, Prospekty, Publikacje, Szablony, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 35 Usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, Usługi
w zakresie systematyzacji danych w komputerowych bazach danych,
Usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, Usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi w zakresie
przeglądu prasy, Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów
reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, Usługi
reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi w zakresie
sortowania danych w bazach komputerowych, Usługi w zakresie wy-

Nr 1/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

szukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
Usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych bazach danych,
Usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, Usługi
prowadzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, programów
komputerowych, usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, 38 Usługi w zakresie udostępniania Internetu dla forum dyskusyjnego, Usługi poczty elektronicznej, Połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi w zakresie
przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem
terminali komputerowych i sieci internetowej, Usługi w zakresie
przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, Usługi
w zakresie transmisji programów telewizyjnych, Usługi telefoniczne,
Usługi łączności za pośrednictwem telefonii komputerowej, Usługi
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, 45 Doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, Usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, Usługi w zakresie rejestracji domen
internetowych, Usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi.

(111) 346248
(220) 2021 04 23
(210) 528108
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) GLOB 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dad:HERO prawdziwi bohaterowie-to ojcowie
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Albumy, Atlasy, Broszury, Czcionki, Czasopisma, Gazety, Diagramy, Formularze w postaci blankietów, druków, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Książki, Mapy, Mapy geograficzne, Materiały drukowane, Materiały piśmienne, Nalepki, Naklejki,
Papeteria, Prospekty, Publikacje, Szablony, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 35 Usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, Usługi
w zakresie systematyzacji danych w komputerowych bazach danych,
Usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, Usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi w zakresie
przeglądu prasy, Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów
reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, Usługi
reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi w zakresie
sortowania danych w bazach komputerowych, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
Usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych bazach danych,
Usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, Usługi
prowadzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, programów
komputerowych, usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, 38 Usługi w zakresie udostępniania Internetu dla forum dyskusyjnego, Usługi poczty elektronicznej, Połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi w zakresie
przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem
terminali komputerowych i sieci internetowej, Usługi w zakresie
przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, Usługi
w zakresie transmisji programów telewizyjnych, Usługi telefoniczne,
Usługi łączności za pośrednictwem telefonii komputerowej, Usługi
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, 45 Doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, Usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, Usługi w zakresie rejestracji domen
internetowych, Usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi.
(111) 346249
(220) 2021 04 23
(210) 528109
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DELPOS
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 3 Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Szampon do włosów, Zestawy kosmetyków, 5
Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
skóry, Szampony lecznicze.
(111) 346250
(220) 2021 04 23
(210) 528122
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODEXIM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy do skóry, Płyny oczyszczające, Zestawy kosmetyków, 5 Farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, Kremy do użytku dermatologicznego, Leczniczy
krem do twarzy, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry.
(111) 346251
(220) 2021 04 27
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) KUBICKA BEATA, Nowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARANKOWO
(540)

(210) 528125

(531) 03.04.11, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi w zakresie wynajmu pokojów.
(111) 346252
(220) 2021 04 27
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) KLINGENBERG MAKSYM, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Akademia Odrodzenia
(540)

(210) 528126

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 02.09.15, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.19
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(510), (511) 41 Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie odżywiania, Usługi doradztwa edukacyjnego, Doradztwo zawodowe i coaching, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu
fizycznego, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness.

(510), (511) 29 Mleko, Jogurty, 30 Sosy, Sosy (przyprawy], Sambal
oelek (sos z czerwonej mielonej papryki), Pikantne sosy, czatnej i pasty, Majonez, Sosy na bazie majonezu, Pasty do smarowania na bazie
majonezu, Pasty do smarowania na bazie majonezu i keczupu, Ketchup.

(111) 346253
(220) 2021 04 27
(210) 528132
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) TEZAURUS TECHNOLOGIE PAKOWANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEZAURUS
(540)

(111) 346258
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) WRONA PIOTR CROW DESIGN, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROW
(540)

(210) 528146

(591) biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 03.07.21, 03.07.24, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.15, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.10, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny do pakowania.
(111) 346254
(220) 2021 04 27
(210) 528138
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) BLOCARD
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi.
(111) 346255
(220) 2021 04 27
(210) 528140
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) KOTLIŃSKA ANNA KLINIKA LAKTACYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Objaw Góry Fuji
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia].
(111) 346256
(220) 2021 04 27
(210) 528142
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) GOŚCINIAK ŁUKASZ ELEVENSTORY, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elevenstory
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca.
(111) 346257
(220) 2021 04 26
(210) 528143
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALMAYO
(540)

(591) szary, biały, zielony, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 346259
(220) 2021 04 26
(210) 528147
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Serafin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERAFINOWE SMAKI
(540)

(591) zielony, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01, 11.01.01
(510), (511) 5 Chleb dla diabetyków, Cukier do celów medycznych,
Cukierki do celów leczniczych, Cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, Cukier skrystalizowany do celów medycznych, Dietetyczna
żywność przystosowana do celów leczniczych lub medycznych, Dodatki mineralne do żywności, Dodatki do pasz do celów leczniczych,
Glukoza do celów medycznych, Guma do żucia do celów leczniczych,
Herbata lecznicza, Korzenie lekarskie, Mleczko pszczele do celów
medycznych, Mleko w proszku dla niemowląt, Nalewki do celów
leczniczych, Napoje lecznicze, Oleje lecznicze, Pasza lecznicza dla
zwierząt, Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Preparaty
medyczne do odchudzania, Produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż do celów medycznych, Skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, Tran, Wyroby cukiernicze do celów leczniczych, Zioła lecznicze, Żywność dla niemowląt, 29 Bekon, Białka jajek, Białko do celów kulinarnych, Biały ser z chudego mleka, Bita
śmietana, Preparaty do produkcji bulionu, Cebula konserwowana,
Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Confity z kaczki, Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Czosnek konserwowy, Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty mięsne, Falafel, Fasolka konserwowa, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety
mięsne, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, Konserwy
rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli,
Krem na bazie masła, Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetworzona,
Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus jako pasta z ciecierzycy, Ikra rybia przetwo-
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rzona, Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Imbir konserwowany,
Jadalne suszone kwiaty, Jagody, konserwowane, Jaja, Jaja w proszku,
Jogurt, Kapusta kwaszona, Kapusta kiszona garnirowana, Karczochy
konserwowe, Kaszanka, Kiełbaski do hot dogów, Kiełbaski w cieście,
Kiszone warzywa jako kimchi, Klipfisz [solony i suszony dorsz], Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw
przeznaczone do gotowania, Koncentraty rosołowe, Kumys jako napój mleczny, Kwaśna śmietana, Łój spożywczy, Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe jako
olej kokosowy, Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe
do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów
kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów
kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku,
Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone owoce,
Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne z przewagą mleka,
Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje zawierające
bakterie kwasu mlekowego, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona przetworzone, Oliwki konserwowane, Omlety, Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone,
Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane,
Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce
lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Papryka konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty do smarowania
na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki
ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Podpuszczka, Potrawy z ryb
do spożycia przez ludzi, Produkty serowarskie, Przecier jabłkowy,
Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie owoców, Przetwory do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe
jako żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Sałatki owocowe, Sałatki
warzywne, Sardynki, nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfermentowane pieczone mleko, Skórki owocowe, Smalec, Smażone placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy
do celów kulinarnych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne
do gotowania, Substytuty mleka, Szpik kostny zwierzęcy jadalny,
Szynka, Śmietana jako produkty mleczarskie, Śmietana na bazie warzyw, Tłuszcze jadalne, Tofu, Trufle konserwowane, Warzywa gotowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Wątroba, White pudding, Wieprzowina,
Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, Wywar, bulion, Yakitori,
Zsiadłe mleko, Zupy, Składniki do sporządzania zup, Żelatyna, Żółtka
jajek, Żywność przygotowywana z ryb, 30 Aromaty do ciast, Batony
lukrecjowe stosowane jako cukiernictwo, Batony zbożowe, Biszkopty, Bibimbap jako ryż z warzywami i wołowiną, Budynie, Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Bułki, Burrito,
Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbożowe, Chleb,
Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chow-chow jako przyprawa, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Chutney, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciastka ryżowe, Ciasto jako masa do pieczenia, Ciasto w proszku, Ciasto mączne, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto
na wypieki, Ciasto w proszku, Creme brûlées, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukier, Cukier palmowy, Cukierki, Curry jako przyprawa, Cykoria, Cynamon, Czekolada, Czekolada pitna, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Dodatki piekarskie i ciastkarskie, Dodatki dla cukiernictwa, Dekoracje cukiernicze
do ciast, Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, Drożdże, Dulce de
leche [kajmak], Enzymy do ciast, Galaretki owocowe jako słodycze,
Glazury do szynki, Glukoza do celów spożywczych, Gluten jako artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goździki
jako przyprawa, Gryka, przetworzona, Grzanki, Jiaozi (pierogi nadziewane), Herbata, Herbatniki, Jogurt mrożony jako lody spożywcze,
Kanapki, Kanapki z parówką jako hot dog, Kapary, Karmelki jako cukierki, Kasze spożywcze, Keczup, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Kostki lodu, Krakersy, Krakersy ryżowe, Kukurydza
mielona, Kukurydza palona, Kukurydza prażona jako popcorn, Kakao, Kanapki, Kapary, Kasze spożywcze, Kawa, Keczup jako sos, Kostki
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lodu, Krakersy, Kremy do ciast, Kukurydza mielona, palona, pop-corn,
Kurkuma do żywności, Kuskus jako kasza, Laksa, Lizaki lodowe, Lody,
Lód naturalny lub sztuczny, Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną
fasolą, Lukier do ciast, Lukier lustrzany jako polewa lustrzana, Lukrecja w cukiernictwie, Lizaki lodowe, Lody, Lód naturalny lub sztuczny,
Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, Imbir jako przyprawa,
Makaron nitki, Makaron rurki, Makaroniki jako wyroby cukiernicze,
Makaroniki kokosowe, Makarony, Marynaty, Mieszanki ciasta, Mieszanki na naleśniki słone, Mięsne sosy, Mięso zapiekane w cieście,
Musy czekoladowe, Musy deserowe, Majonezy, Makarony jako paski.
Makarony jako rurki, Marcepan, Mąka, Mąka ziemniaczana, Melasa,
Mieszanki piekarskie i ciastkarskie, Mieszanki i koncentraty do produkcji lodów, Mieszanki i koncentraty cukiernicze deserów i ciast
w proszku, Mieszanki wieloziarniste przeznaczone dla wyrobów piekarskich i ciastkarskich, Mięso w chlebie, Mięso w cieście, Miód, Muesli, Musztarda, Naleśniki, Płatki owsiane, Ocet, Pepitki, Pieczywo
imbirowe, Pieprz, Piernik, Pierożki ravioli, Pizze, Placki, Płatki zbożowe, Polepszacze do wyrobów piekarskich i ciastkarskich, Polewy
do ciast, Posypki i dodatki smakowe do pieczywa i wyrobów ciastkarskich, Potrawy na bazie mąki, Półprodukty żywnościowe w proszku
na bazie mąki, Pralinki, Produkty spożywcze na bazie owsa, Produkty
żywnościowe ze skrobi, Propolis, Proszki spulchniające do pieczenia,
Proszki do sporządzania lodów, Przyprawy, Przyprawy smakowe jako
sosy, marynaty, puddingi, Naleśniki, Naleśniki słone, Onigiri jako kulki
ryżowe, Opłatki, Galaretki owocowe jako słodycze, Pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, Papier jadalny, Papka ryżowa do celów
kulinarnych, Pasztet w cieście (pâte en croûte), Pielmieni, Piernik, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Placki z kimchi [kimchijeon], Podpłomyki na bazie ziemniaków, Pomadki jako cukierki,
Pralinki, Preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, Produkty spożywcze na bazie owsa, Produkty wiążące do kiełbas, Proszki do sporządzania lodów, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie
zbóż, Ptifurki jako ciasteczka, Puddingi, Quiche, Ramen jako japońskie danie na bazie makaronu, Ryż, Rollsy, Roślinne preparaty zastępujące kawę, Sajgonki, Słodycze owocowe, Sorbety jako lody, Spaghetti, Suchary, Syrop cukrowy do celów spożywczych, Szafran,
Środki wiążące do lodów spożywczych, Sago, Siemię lniane do celów
kulinarnych jako przyprawa, Skrobia do celów spożywczych, Skrystalizowany cukier kamienny, Słodycze, Słodycze ozdobne na choinkę,
Słodziki, Słód do celów spożywczych, Sosy do polewania deserów,
Sosy jako przyprawy, Sól do konserwowania żywności, Spaghetti, Suchary, Sushi, Stabilizatory do śmietany, Tabule, Tako, Tapioka, Tacos
jako danie meksykańskie, Tarty, Tarty z owocami, Tortille, Udon jako
makaron japoński, Wafle ryżowe, Wanilia, Wermiszel, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
Wyroby piekarnicze i ciastkarskie, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zaczyn, Zielenina jako przyprawy, Zioła konserwowane jako
przyprawy, Żele i zagęstniki, Żywność na bazie mąki, 35 Agencje importowe i eksportowe, Agencje reklamowe, Badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, Badania rynku, Badania w zakresie biznesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności
gospodarczej Opinie, Organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, Prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy korespondencyjne, Reklamy prasowe, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów
piekarniczych, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, poprzez Internet z wyrobami:
spożywczymi, rolnymi, pasz dla zwierząt, tytoniu, kwiatów, mięsa
i wędlin, wyrobów mleczarskich, napojów, wyrobów z ryb, Wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, 43 Bary szybkiej obsługi
jako snack-bary, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Domy
turystyczne, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania
posiłków, Kafeterie jako bufety, Motele, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, Rzeźbienie w jedzeniu, Usługi barowe,
Usługi osobistych kucharzy, Usługi restauracyjne, Wynajmowanie sal
na zebrania, Wypożyczanie urządzeń do gotowania.
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(111) 346260
(220) 2021 04 27
(210) 528154
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) SIKORSKI PAWEŁ, Wola Branicka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAZILIO
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Likiery, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Koktajle, Wino, Wódka, Whisky,
Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa.
(111) 346261
(220) 2021 04 27
(210) 528161
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) KIJEWSKI ANDRZEJ NAVCOMM-ANDRZEJ KIJEWSKI, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUY&FLY
(510), (511) 9 Aerometry, anteny, aparaty informatyczne, instrumenty do wyznaczania azymutu, barometry, boje sygnalizacyjne, busole,
procesory CPU, aparaty do rejestrowania czasu, dalmierze, daszki
(osłony oczu), urządzenia diagnostyczne, dyktafony, urządzenia
do transmisji i namierzania dźwięku, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty, aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy, kalkulatory, przyrządy pomiarowe, kombinezony ochronne dla lotników,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, palmtopy, laptopy, komutatory, przyrządy miernicze, suwaki
logarytmiczne, maszty radiotelegraficzne, przyrządy meteorologiczne, telekomunikacyjne zespoły nadawczo-odbiorcze, urządzenia
do rejestracji i odtwarzania dźwięku, nakolanniki, komputery pokładowe do nawigacji, urządzenia do nawigacji satelitarnej, ochronne
kaski dla uprawiania sportu, ochronne okulary dla uprawiania sportu,
okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura do radiokomunikacji, słuchawki, aparatura do sygnalizacji morskiej, wariometry, wysokościomierze, zatyczki do uszu, urządzenia do zdalnego sterowania,
złączki, świetlne znaki nawigacyjne.
(111) 346262
(220) 2021 04 26
(210) 528156
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) KORSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KORSOL
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD
i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe,
Urządzenia do gaszenia ognia, Aplikacje komputerowe do pobrania,
Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele
lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [podręczne], Monitory [programy komputerowe], Monitory [sprzęt
komputerowy], Napędy dysków do komputera, Pamięci komputerowe,
Pamięci zewnętrzne USB, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny
do komputerów, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządzanie plikami,
38 Telekomunikacja, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików
cyfrowych, 42 Badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie],
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej
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i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kontrola
jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja
fizyczna, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform
komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako
usługa [PaaS], Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych,
Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych,
Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.

(111) 346263
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) ŁYCZEWSKI JACEK, Żodyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLOOM
(540)

(210) 528160

(531) 27.05.01, 24.17.08
(510), (511) 12 Wycieraczki do szyb, wycieraczki przednie do pojazdów, pióra wycieraczek do szyb przednich, wycieraczki tylne do pojazdów, pióra do tylnych wycieraczek pojazdów, adaptery do wycieraczek pojazdów, gumki do piór wycieraczek, części do wycieraczek
samochodowych, części i akcesoria do pojazdów.
(111) 346264
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) INTECHSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laserowe cięcie gięcie blach INTECHSTAL
(540)

(210) 528168

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 40 Obróbka metali, trasowanie laserem.
(111) 346265
(220) 2021 04 26
(210) 528171
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) WODZYŃSKI EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOFUNKCYJNE VEVEX, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALIZAROL
(510), (511) 1 Odczynniki do badania kwasowości mleka.
(111) 346266
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) ARP LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arp leasing

(210) 528173
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(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.01.01, 17.02.17
(510), (511) 36 Finansowanie działalności przemysłowej, Zapewnianie finansowania wyposażenia, Zapewnienie finansowania handlu,
Finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, Usługi finansowania
przemysłowego, Usługi finansowania samochodów, Finansowanie
przedsięwzięć biznesowych, Finansowanie projektów rozwojowych,
Finansowanie rozwoju produktów, Finansowanie podmiotów handlowych, Finansowanie zakupów leasingowych samochodów, Finansowanie oparte na aktywach, Leasing finansowy, Finansowanie
leasingu samochodów, Finansowanie leasingu pojazdów, Leasing
finansowy (zakup ratalny), Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, Pożyczki na zakup leasingowy, Finansowanie zakupów
leasingowych samochodów, Świadczenie finansowych usług leasingowych, Finansowanie zakupów na raty (leasing), Finansowanie
zakupów w formie leasingu, Udostępnianie funduszy na sprzedaż
ratalną i leasing, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing),
Finansowanie projektów, Finansowanie inwestycji, Finansowanie nabycia, Pożyczki (finansowanie), Finansowanie zakupów, Zapewnienie
finansowania, Finansowanie towarów, Udostępnianie i aranżowanie
finansowania, Zapewnienie finansowania dla firm, Zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, Finansowanie pożyczek pod zabezpieczenie, Pożyczki (finansowanie) i dyskonto weksli, Zapewnienie
finansowania w zakresie sprzedaży, Usługi finansowania związane
z handlem, Usługi finansowania kupna na raty, Kredyty hipoteczne
i usługi finansowania, Finansowanie pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, Finansowanie pożyczek dotyczących maszyn biurowych, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Usługi finansowania w zakresie zabezpieczenia funduszy dla
przedsiębiorstw, Organizowanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji
w kapitale trwałym, usług w zakresie finansowania i ubezpieczenia,
Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing).
(111) 346267
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) TMHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TM Home
(540)

(210) 528174

(591) zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 346268
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) DAMAK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grzędy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAMAK Harika
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Mięso
i wyroby mięsne, Mięso pieczone, Baranina w plastrach, Wieprzowina, 43 Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi zaopatrzenia w żywność.

(111) 346269
(220) 2021 04 26
(210) 528206
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITASECRET
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
do celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(111) 346270
(220) 2021 04 28
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) MICKOWSKI PAWEŁ, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przed Karetką
(540)

(210) 528208

(591) czarny, biały, czerwony, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 26.11.22, 02.01.01,
02.01.23, 18.01.07, 18.01.23, 13.01.15, 24.17.25
(510), (511) 41 Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Usługi szkoleniowe
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, Usługi opieki medycznej,
Usługi informacji medycznej, Usługi pomocy medycznej, Usługi oceny medycznej, Opieka pielęgniarska (Medyczna-), Domowa opieka
pielęgniarska.
(111) 346271
(220) 2021 04 28
(210) 528225
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA psb PROFI
(540)

(210) 528189

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 26.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia sklepów z artykułami
budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia
wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami
i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
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do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, 36
Pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, 37
Usługi budowlane i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego,
Doradztwo budowlane, 39 Transport, gospodarka magazynowa.

(111) 346272
(220) 2021 04 28
(210) 528227
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) EUROPEJSKA FUNDACJA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ EFAS,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) asperIT
(540)

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 21.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
(111) 346273
(220) 2021 04 28
(210) 528228
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) EUROPEJSKA FUNDACJA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ EFAS,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) asperIT
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
(111) 346274
(220) 2021 04 28
(210) 528235
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) ZIMORODZKI ROMAN GOSPODARSTWO ROLNE, Omulna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAWNIKI Z ROLKI GREEN GRASS
(540)

(591) czarny, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 31 Trawnik/darń, Maty zawierające nasiona do kładzenia
trawników, Nasiona posiane w matowanych włóknistych nośnikach
do rozmnażania w celu obsiewania trawników, Trawa, Rośliny naturalne (żywe), Trawy [rośliny], Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Nasiona traw, Słód i zboża nieprzetworzone, 35 Usługi
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami
działającymi w oparciu o franczyzę, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w komercjalizacji
produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Informacje na temat sprzedaży
produktów, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych,
Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych.
(111) 346275
(220) 2021 04 29
(210) 528240
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROTECT line
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(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, Medyczne opatrunki do ran, Wysterylizowane opatrunki, Środki opatrunkowe
pierwszej pomocy, Odczynniki diagnostyczne do użytku medycznego,
Preparaty medyczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Kompresy
lecznicze, 10 Chirurgiczne pokrowce na obuwie, Czepki chirurgiczne,
Czepki ochronne na włosy do noszenia przez lekarzy, Czepki ochronne
na włosy do noszenia przez dentystów, Fartuchy do badania pacjentów,
Fartuchy do użytku chirurgicznego, Jednorazowe rękawice ochronne
do celów medycznych, Bioterapeutyczne maski na twarz, Jednorazowe
rękawiczki do celów chirurgicznych, Lateksowe rękawice medyczne,
Chirurgiczna odzież operacyjna, Maski chirurgiczne, Maski higieniczne
do celów medycznych, Maski medyczne, Maski ochronne do użytku
przez pracowników medycznych, Maski ochronne na usta do użytku
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Odzież
ochronna do celów medycznych, Odzież specjalna używana w salach
operacyjnych, Odzież sterylna do użytku chirurgicznego, Igły do celów medycznych, Igły do strzykawek medycznych, Kaniule, Urządzenia
do infuzji do celów leczniczych, Urządzenia do transfuzji krwi, Przyrządy
do wykonywania lewatywy do celów medycznych, Strzykawki jednorazowego użytku, Strzykawki do celów medycznych, Cewniki medyczne,
Zestawy cewników, Zgłębniki chirurgiczne, Inhalatory tlenowe do celów
medycznych, Maski z tlenem do użytku medycznego, Urządzenia do monitorowania tlenu do użytku medycznego, Generatory tlenu do celów
medycznych, Szpatułki do użytku medycznego, Szpatułki laryngologiczne do celów medycznych, Wzierniki, Szczoteczki do cytologii, Termometry do użytku medycznego, Ciśnieniomierze do użytku medycznego,
Urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi, Pojemniki na odpady
medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, Pojemniki specjalnie dostosowane do usuwania instrumentów medycznych,
strzykawek i innych zanieczyszczonych odpadów medycznych, Urządzenia odsysające do użytku medycznego, Odsysające zestawy drenażowe do użytku medycznego, Dreny chirurgiczne do drenażu ran, Dreny
do celów medycznych, Ostrza chirurgiczne, Medyczne narzędzia ręczne,
Elektrody sercowe, Elektrody do odczytu parametrów elektrofizjologicznych, Elektrody do użytku z urządzeniami medycznymi, Worki na mocz,
Worki izolacyjne do użytku medycznego, Worki irygacyjne do użytku
medycznego, Pojemniki na ciecze do użytku medycznego, Pojemniczki
na próbki do badań medycznych, Probówki na krew do użytku medycznego, Szkiełka przedmiotowe do użytku chirurgicznego, Noże do celów
medycznych, Osłony do przyrządów medycznych, Ostrza do skalpeli,
Oprawki do błon rentgenowskich do użytku medycznego.
(111) 346276
(220) 2021 04 28
(210) 528245
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) SHAHADUL ISLAM MOHAMMAD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAST KEBAB
(540)

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.05, 08.05.01, 08.05.02, 08.05.25,
07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.
(111) 346277
(220) 2021 04 29
(210) 528259
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) MARONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Personal PowerON
(510), (511) 9 Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych,
Oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów,
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Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie
biznesowe interaktywne, Oprogramowanie do testów, 16 Kwestionariusze drukowane, Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 Analiza
pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań
względem tego pracownika, Dobór personelu [dla osób trzecich],
Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo profesjonalne w zakresie
zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie planowania kariery,
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, Ocena potrzeb personelu, Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, Przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych,
Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu,
Przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, Testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, Usługi
doradcze w zakresie zarządzania personelem, Usługi konsultacyjne
i doradcze w zakresie zarządzania personelem, Usługi konsultingowe związane z personelem, Usługi planowania kariery, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym,
Porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi
doradztwa biznesowego, 41 Analizowanie wyników testów i danych
edukacyjnych dla osób trzecich, Badania edukacyjne, Budowanie zespołu (edukacja), Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe i coaching, Kursy samoświadomości [szkolenia],
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy w zakresie
rozwoju osobistego, Ocena orientacji zawodowej, Opracowywanie
materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie warsztatów
i seminariów w zakresie samoświadomości, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych,
Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów
szkoleniowych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych kursach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, Prowadzenie
kursów, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie
seminariów szkoleniowych dla klientów, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Seminaria, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla
dorosłych, Szkolenia personelu, Szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Testy edukacyjne, Trening rozwoju
osobistego, Trening umiejętności zawodowych, Udostępnianie filmów
online nie do pobrania, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych
i testów, Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi edukacji biznesowej,
Usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi
edukacyjne dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Usługi mentoringu biznesowego, Usługi szkolenia personelu, Usługi
szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkoleniowe dla biznesu,
Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Usługi
w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, Zapewnianie testów
edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, 42 Projektowanie urządzeń diagnostycznych, Usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(111) 346278
(220) 2021 04 29
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) SZYJA JAROSŁAW, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bella-Bis
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 30 Przyprawy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyprawami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyprawami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ziołami suszonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ziołami suszonymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z panierkami z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z panierkami z przyprawami do mięs,
ryb, drobiu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z młynkami ręcznymi do użytku domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z młynkami ręcznymi do użytku domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z elektrycznymi bezprzewodowymi zaparzaczami
do kawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z elektrycznymi bezprzewodowymi zaparzaczami do kawy, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawiarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kawiarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nieelektrycznymi spieniaczami mleka do kawy, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nieelektrycznymi spieniaczami
mleka do kawy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami
przetworzonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami
przetworzonymi.

(111) 346279
(220) 2021 04 29
(210) 528266
(151) 2021 09 27
(441) 2021 06 07
(732) BIOCHEFA PHARMACEUTICAL RESEARCH AND PRODUCTION
PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Panówki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biochefa Pharmaceutical Research and Production Plant
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty
medyczne, Preparaty weterynaryjne, Preparaty i artykuły medyczne
i weterynaryjne zawarte w tej klasie.
(111) 346280
(220) 2021 04 29
(210) 528285
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! KIEŁBASKI POLSKIE WIEPRZOWE 85%
mięsa wieprzowego PRODUKT POLSKI Wyprodukowano w Polsce
z mięsa wieprzowego pochodzącego z Polski
(540)

(210) 528265

(591) czerwony, biały, zielony, ciemnoczerwony
(531) 25.01.15, 25.01.19, 08.05.03, 27.05.01, 29.01.14, 02.09.01,
05.03.13, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.18, 05.05.19, 05.05.20, 24.15.02,
24.15.13, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 24.17.05, 27.07.01
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(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin.

(111) 346281
(220) 2021 04 30
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) POLCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Błękitny Plus
(540)

(210) 528286

(591) jasnoniebieski, niebieski, granatowy, czarny
(531) 24.17.07, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Preparaty do oszczędzania paliwa, Dodatki chemiczne do obróbki paliwa, Preparaty chemiczne używane jako dodatki
do paliw w celu poprawiania spalania, 4 Paliwa, Paliwa ze źródeł
biologicznych, Oleje i smary mineralne do celów przemysłowych
[nie do paliw], Preparaty wiążące do paliw stałych, Dodatki niechemiczne do paliw zapobiegające powstawaniu osadów w komorze
spalania, Dodatki paliwowe zapobiegające osadzaniu się popiołu
w urządzeniach do spalania paliw kopalnych, Energia elektryczna
ze źródeł odnawialnych.
(111) 346282
(220) 2021 04 29
(210) 528288
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! KIEŁBASA ŻYWIECKA 130g mięsa
wieprzowego na 100g produktu BEZ DODATKU barwników
glutaminianu monosodowego PRODUKT BEZGLUTENOWY
Wyprodukowano w Polsce z mięsa pochodzącego z UE.
(540)
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(111) 346283
(220) 2021 04 30
(210) 528289
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sinufridan
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez
zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji
włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu,
w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze,
Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały,
Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm,
Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje
dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze,
Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe,
Farmaceutyczne płyny do skóry, Żywność dla niemowląt, Plastry,
Materiały do chirurgicznych opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone
do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, 10 Wyroby medyczne, Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych,
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne,
Smoczki dziecięce, Bandaże ortopedyczne, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny
stomatologii i techniki dentystycznej.
(111) 346284
(220) 2021 04 29
(210) 528291
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) TERRANOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TERRANOVA LIFE DRINK
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy,
Preparaty witaminowe.
(111) 346285
(220) 2021 04 29
(210) 528292
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) TERRANOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIVING MULTINUTRIENT
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy,
Preparaty witaminowe.

(591) biały, czerwony, zielony, fioletowy
(531) 02.09.01, 05.03.13, 05.03.14, 05.05.19, 05.05.20, 08.05.03,
08.05.04, 24.15.01, 24.15.13, 25.01.15, 25.01.19, 26.01.02, 26.01.18,
26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin.

(111) 346286
(220) 2021 04 30
(210) 528293
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aspardex
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi,
Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do od-
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chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu,
Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty
do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty
perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki
stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5
Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie
i wzmacniające organizm, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Farmaceutyczne płyny
do skóry, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do chirurgicznych opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny
stomatologii i techniki dentystycznej.

(111) 346287
(220) 2021 04 29
(210) 528294
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) TERRANOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPRYTNA ZIELENINA
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy,
Preparaty witaminowe.
(111) 346288
(220) 2021 04 30
(210) 528298
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 07
(732) REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zbąszyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RATUŻEL
(540)

(591) czerwony, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.07
(510), (511) 3 Skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgnacji-], Balsamy do ciała, Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Kremy
dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy do jasnej
karnacji, 5 Lek łagodzący oparzenia, Opatrunki na oparzenia, Maści
o właściwościach leczniczych, Okłady, Leki dla ludzi, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, 44 Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Opieka medyczna i zdrowotna.
(111) 346289
(220) 2021 04 30
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CloudTAX.pl

(210) 528305
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(540)

(531) 01.15.11, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 35 Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, audyt działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi podatkowe, doradztwo
podatkowe, audyt podatkowy, usługi rachunkowe, audyt rachunkowy, usługi w zakresie księgowości, audyt księgowy, usługi biegłych
rewidentów, przetwarzanie danych, komputerowe przetwarzanie
danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, informacja o powyższych usługach,
36 Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków],
Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi związane
z podatkami [nie księgowość], Konsultowanie zeznań podatkowych
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultacje podatkowe
[nie dotyczy prowadzenia rachunków].
(111) 346290
(220) 2020 05 18 K
(210) 528308
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) Swift IP, LLC, Weston (US)
(540) (znak słowny)
(540) FLEX PASTE
(510), (511) 16 Kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego.
(111) 346291
(220) 2020 05 18 K
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) Swift IP, LLC, Weston (US)
(540) (znak słowny)
(540) FLEX PASTE
(510), (511) 19 Masy szpachlowe, pasty szpachlowe.

(210) 528311

(111) 346292
(220) 2021 04 29
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) SKOCZYLAS MAREK, Kańczuga (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skoczylas
(540)

(210) 528327

(531) 27.05.01, 26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Mydła,
Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, Środki do czyszczenia zębów, 5 Preparaty farmaceutyczne
i parafarmaceutyczne, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe do celów leczniczych, preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych,
dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze, syropy dla celów
farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych preparaty zawierające
witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe mikroelementy
lub lecznicze wyciągi ziołowe dodatki żywnościowe wzbogacone
witaminami, składnikami mineralnymi mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, preparaty wzbogacone witaminami, preparaty
witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki lub
pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe albo żelowe lub otoczki
lub gumy do żucia zawierające składniki lecznicze, substancje diete-
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tyczne przystosowane do celów leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, suplementy (dodatki) odżywcze dla
celów leczniczych, proteinowe preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla
celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, kremy i maści dla
celów leczniczych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, Oleje
lecznicze, maści dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki i krople dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub syropy,
wzbogacone minerałami lub witaminami środki odżywcze w formie
koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy (dodatki)
żywnościowe dla celów leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie produktów typu instant lub oddzielnych
mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub protein
zwierzęcych względnie protein roślinnych i także wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi lub mikroelementami lub cukrem,
29 Dodatki wzbogacające żywnościowe nie do celów leczniczych,
które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty dla sportowców lub osób z dużym wydatkiem energetycznym,
żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe,
tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg do celów spożywczych,
odżywcze dodatki do codziennego spożycia zwłaszcza zawierające
mleko w proszku lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne, nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone
owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub
konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju, buliony,
30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych, które zawierają substancje warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody,
wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje
czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, pierożki, muesli,
miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe,
Syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 346293
(220) 2021 05 02
(210) 528353
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) FUNDI VIATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rest4less
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 17.01.02,
17.01.03, 17.01.09
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych do dostaw i zamówień jedzenia, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, Oprogramowanie do aranżowania transakcji
on-line, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Oprogramowanie
do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, 35 Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi w zakresie zamówień online
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą
na miejsce, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu
o umowę franczyzy, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w internecie, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Promocja, reklama i marketing
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stron internetowych on-line, Reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych
dostawców, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, 36 Elektroniczne przetwarzanie płatności, Elektroniczne
przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Elektroniczne transakcje pieniężne, Obsługa płatności, Obsługa
poleceń zapłaty, Obsługa transakcji finansowych online, Przetwarzanie płatności elektronicznych, Przeprowadzanie bezgotówkowych
transakcji płatniczych, Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem internetu, Usługi transakcji finansowych online, Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Usługi w zakresie płatności zdalnych,
Przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych, 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w internecie, Elektroniczna
transmisja danych, Przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, Usługi
elektronicznej transmisji danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w internecie, Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej
sieci komputerowej i stron online zawierających informacje na szeroki
wachlarz tematów, 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, Transport żywności, Dostawa żywności, Dostawa produktów spożywczych,
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 43 Usługi
restauracyjne, Usługi świadczone przez bary bistro, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi
cateringu zewnętrznego, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.

(111) 346294
(220) 2021 04 30
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) SKRZYSZEWSKI PIOTR, Pieszyce (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 528387

(591) czarny, złoty
(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Usługi ortodontyczne, Porady
w zakresie stomatologii i protetyki, Stomatologia estetyczna, Profilaktyka stomatologiczna, Pomoc medyczna.
(111) 346295
(220) 2021 04 30
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) GLABUS MACIEJ, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shaka szajka
(540)

(210) 528392

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 Apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna termoaktywna, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, bluzki, bluzy dresowe, bluzy
polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bokserki, buty do biegania, buty do boksu, buty skórzane, buty sportowe, chustki (apaszki), ciepła bielizna (z długim rękawem
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i długimi nogawkami), czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki
i czapeczki sportowe, czapki jako nakrycie głowy, czapki dziane, czapki sportowe, cylindry, czapki z daszkiem, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, damskie luźne topy, długie kimona, długie kurtki, dresy
ortalionowe, dresy wiatroszczelne, eleganckie spodnie, fraki, garnitury
męskie, garnitury w sportowym stylu, golfy, grube kurtki, kamizelki,
kamizelki (bezrękawniki), kapelusze, kąpielówki, kimona, kombinezony, kominiarki, komplety do biegania, koszule, koszule codzienne,
koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszule sportowe, koszule
z kołnierzykiem, koszule z krótkimi rękawami, koszulki bez rękawów,
koszulki do biegania, koszulki polo, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, krawaty, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z krótkim rękawem, koszuli
z nadrukiem, krótkie spodnie, kurtki, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki jako odzież sportowa, kurtki motocyklowe, kurtki przeciwwiatrowe,
kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, marynarki do garniturów,
obuwie, odzież, odzież do sztuk walki, odzież do uprawiania zapasów,
odzież męska, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, paski, pasy
do przechowywania pieniędzy, piżamy, podkoszulki, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki sportowe, polary, pulowery, rękawice motocyklowe, rękawiczki, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki sportowe,
skarpetki z palcami, spodenki bokserskie, spodenki, smokingi, spodenki kąpielowe, spódnico-spodenki, spodnie, spodnie dresowe, spodnie
sportowe, spodnie sportowe wchłaniające wilgoć, staniki sportowe,
stroje do sportów walki, stroje sportowe, swetry polo, swetry rozpinane, szale, szaliki, szorty, T-shirty z krótkim rękawem, termoaktywne
nakrycia głowy, topy sportowe do rozgrzewki, ubiory do uprawiania
sztuk walki, wiatrówki.

(111) 346296
(220) 2021 04 30
(210) 528394
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 31
(732) MEDIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medim 24.pl
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 26.13.99, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 41 Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe).
(111) 346297
(220) 2021 05 05
(210) 528425
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) INDIA COSMETICS AND FOOD DISTRIBUTION POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I
(540)

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.03
(510), (511) 17 Tkaniny termoodporne [do izolacji].
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(111) 346298
(220) 2021 05 05
(210) 528427
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 31
(732) MĘCLEWSKA KAJA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tealosophy
(510), (511) 5 Herbata ziołowa [napoje lecznicze], 21 Podstawki pod
czajniczki z herbatą, 30 Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Herbata Oolong w proszku, Herbata oolong [herbata
chińska], Herbata oolong, Herbata o smaku pomarańczowym [inna
niż do celów leczniczych], Herbata o smaku jabłka [inna niż do celów
leczniczych], Azjatycka herbata morelowa [maesilcha], Biała herbata,
Chińska herbata z kolcowoju [Gugijacha], Herbata, Herbata bezteinowa, Herbata chai, Herbata chryzantemowa (Gukhwacha), Herbata
cytrusowa z owocu yuzu, Herbata czarna, Herbata czarna [herbata
angielska], Herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji
Darjeeling], Herbata do zaparzania, Herbata Earl Grey, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata jaśminowa, inna niż do celów
leczniczych, Herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów
leczniczych, Herbata Lapsang Souchong, Herbata limonkowa [loomi
tea], Herbata miętowa, Herbata mrożona, Herbata paczkowana [inna
niż do celów leczniczych], Herbata rooibos, Herbata sfermentowana,
Herbata sypka (Nielecznicza-), Herbata Tie Guan Yin, Herbata w torebkach, Herbata w torebkach (nielecznicza), Herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z czerwonego żeń-szenia, Herbata
z dzikiej róży, Herbata z eleuterokoku [Ogapicha], Herbata z gryki,
Herbata z kwiatu lipy, Herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha],
Herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], Herbata z rozmarynu, Herbata z rumianku, Herbata z wodorostów kelp, Herbata
z żeń-szenia, Herbata z żeń-szenia [insamcha], Herbata ze słonych
sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Herbata zielona, Japońska zielona herbata, Kapsułki z herbatą, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Mate [herbata], Prażona herbata jęczmienna
(mugi-cha), Yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytrusowa], Żółta herbata, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami.
(111) 346299
(220) 2021 05 05
(210) 528432
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLIMATS
(510), (511) 11 Klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych
do przetwarzania danych, Systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), Wyciągi [wentylacja], 37 Instalowanie,
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja).
(111) 346300
(220) 2021 05 05
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 31
(732) KWIECIEŃ KAMIL, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENISS
(540)

(210) 528448

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki w postaci płynów, Aromatyczne olejki eteryczne, Esencje
i olejki eteryczne, Esencje eteryczne, Naturalne olejki eteryczne,
Olejki do perfum i zapachów, Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki nielecznicze, Olejki zapachowe, Perfumeryjne
(produkty-), esencjonalne (olejki-), 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(111) 346301
(151) 2021 09 13

(220) 2021 05 05
(441) 2021 05 31

(210) 528452
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(732) MALINOWSKI DOMINIK, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mapa Akademicka
(540)

(531) 09.07.22, 27.05.01
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma [periodyki], Gazety, Kalendarze, Katalogi, Książki, Materiały drukowane, Ulotki, 35
Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania
w zakresie biznesu, Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Marketing ukierunkowany, Obróbka tekstów, Opracowywanie CV dla osób
trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizowanie targów
handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Poszukiwania
w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych,
Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklama radiowa, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie
reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing,
Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 346302
(220) 2021 05 05
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 31
(732) MALINOWSKI DOMINIK, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mapa Akademicka
(540)

(210) 528453

(531) 09.07.22, 27.05.01
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma [periodyki], Gazety, Kalendarze, Katalogi, Książki, Materiały drukowane, Ulotki, 35
Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania
w zakresie biznesu, Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie

Nr 1/2022

stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Marketing ukierunkowany, Obróbka tekstów, Opracowywanie CV dla osób
trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizowanie targów
handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Poszukiwania
w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych,
Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklama radiowa, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie
reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing,
Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 346303
(220) 2021 05 05
(210) 528454
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) KAMYSZ WOJCIECH LIPOPHARM.PL, Zblewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) woytec
(510), (511) 7 Tokarki, Tokarki do szkła, Maszyny do obróbki szkła,
Diamenty szklarskie [części maszyn], Aparatura do cięcia, Aparatura do cięcia szkła, 9 Wyskalowane naczynia szklane, Laboratoryjne
wyroby szklane, Pomiarowe naczynia szklane, Szklane soczewki
optyczne, Szklane wyroby biologiczne, Szklane naczynia miarowe,
Szklane obudowy do akumulatorów, Naczynia szklane do pomiarów,
Zlewki [laboratoryjne wyroby szklane], Pojemniki szklane głębokie
do pomiarów, Rurki szklane do celów naukowych, Wyroby szklane
do użytku w laboratorium, Wyroby szklane głębokie do użytku laboratoryjnego, Szklane pojemniki głębokie do użytku laboratoryjnego,
Wyroby szklane do celów naukowych, Wyroby szklane do doświadczeń naukowych w laboratoriach, Szklane wyroby biologiczne.
(111) 346304
(220) 2021 05 06
(210) 528485
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 31
(732) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOHEMA ART
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery.
(111) 346305
(220) 2021 05 06
(210) 528494
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) ORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brody (PL)
(540) (znak słowny)
(540) R.SMOOTH
(510), (511) 25 Odzież, obuwie i elementy składowe obuwia, spody
obuwnicze, obcasy, fleki do obcasów.
(111) 346306
(220) 2021 05 05
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) ENERGOPIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EP-coustic
(540)

(210) 528501

(591) oliwkowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Materiały konstrukcyjne metalowe, konstrukcje metalowe, ekrany akustyczne metalowe, kabiny dźwiękochłonne me-
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talowe, płyty budowlane dźwiękochłonne i izolacyjne metalowe,
metalowe obudowy i osłony dźwiękochłonno-izolacyjne maszyn
i urządzeń, kominy metalowe, metalowe tłumiki akustyczne kanałowe, szczelinowe i klatkowe, dysze metalowe, osłony do rur metalowe,
metalowe kratownice, metalowe szkielety ramowe dla budownictwa, metalowe rusztowania, materiały blacharskie dla budownictwa, blacha w płytach i arkuszach, blacha trapezowa, pokrycia dachów metalowe dachówki metalowe, rynny metalowe, bramy, okna
i drzwi metalowe, 17 Materiały dźwiękoszczelne i izolacyjne z gumy
lub tworzyw sztucznych, materiały dźwiękochłonno-izolacyjne: styropian, wełna mineralna jako izolator, włókno szklane do izolacji, taśmy, tkaniny i zaprawy izolacyjne, obudowy i osłony ze styropianu,
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie i błony do laminowania płyt izolacyjnych, uszczelki, materiały wyściełające z gumy
i tworzyw sztucznych, materiały uszczelniające, pakuły, guma surowa lub półprzetworzona, podkładki z gumy, tworzywa sztuczne
półprzetworzone, 19 Materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, ekrany akustyczne niemetalowe, kabiny operatorskie dźwiękoszczelne niemetalowe, obudowy i osłony
dźwiękochłonno-izolacyjne niemetalowe, konstrukcje pochłaniające
dźwięk niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty budowlane dźwiękochłonne i I izolacyjne niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe ze styropianu, styropianowe płyty i profile, styropianowe płyty laminowane-styropian oklejony papą i płyty warstwowe
dźwiękochłonno-izolacyjne, okładziny budowlane ze styropianu,
płytki i listewki wykończeniowe ze styropianu, betonowe elementy
budowlane, elementy konstrukcyjne prefabrykowane żelbetowe.

(111) 346307
(220) 2021 05 05
(210) 528503
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) ALKYON PARTNERS DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP Port Płaszów
(540)

(531) 18.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Zapewnianie obiektów do co-workingu oraz zapewnianie dostępu do domów i apartamentów na potrzeby wspólnego zamieszkiwania (co-livingu) oraz
związanych z nimi usług, Prace biurowe, Usługi w zakresie administracji biurowej, Skomputeryzowane zarządzanie biurem, Usługi
sekretarskie i biurowe, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach
do co-workingu, Usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań,
Usługi w zakresie czynności biurowych, Zapewnianie tymczasowego
biurowego personelu wsparcia, Usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, Usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
Usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], Zarządzanie hotelami
i innymi obiektami zakwaterowania tymczasowego, Zarządzanie
administracyjne hotelami i innymi obiektami zakwaterowania tymczasowego, Zarządzanie biznesowe hotelami i innymi obiektami
zakwaterowania tymczasowego, Usługi reklamowe dotyczące hoteli
i innych obiektów zakwaterowania tymczasowego, Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Administrowanie i zarządzanie majątkiem i nieruchomościami
w tym biurami, budynkami, apartamentami i lokalami, Organizacja
przestrzeni co-workingowej i na potrzeby współzamieszkiwania
(co-livingu), dzierżawa i wynajem majątku i nieruchomości w tym
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biur, budynków, apartamentów i lokali, domów, mieszkań, sal wystawowych, pomieszczeń handlowych, studio i pokoi, Udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji związanych z wynajmem biur, budynków, apartamentów i lokali, domów,
mieszkań, sal wystawowych, pomieszczeń handlowych, studio i pokoi, Rozbudowa nieruchomości w zakresie przestrzeni do wspólnego życia (co-livingu) i pracy (coworkingu), tworzenie i prowadzenie
domów i apartamentów do wspólnego życia (colivingu) i pracy (co-workingu) i powiązane usługi, Długoterminowy wynajem obiektów
i przestrzeni do wspólnej pracy (co-workingu) i wspólnego mieszkania (co-livingu), Wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur
do coworkingu, Wynajem lokali na cele biurowe, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Ubezpieczanie
zakwaterowania hotelowego, Timesharing nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie dzierżawy [tylko
nieruchomości], Organizacja najmu nieruchomości handlowych,
Usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości
korporacyjnych, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości,
Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, Dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, Organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Biuro wynajmu mieszkań,
Usługi wynajmu mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, Usługi finansowe, Usługi
związane z kupnem i sprzedażą nieruchomości, Kupno i sprzedaż
nieruchomości, 37 Usługi budowlane (budownictwo), 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Centra opieki nad dziećmi, Domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy turystyczne, Hotele, motele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych,
Domy letniskowe, Informacja hotelowa, Krótkoterminowy wynajem
przestrzeni biurowej, Leasing mebli biurowych, Obsługa zakwaterowania członków organizacji, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Organizowanie bankietów,
Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Ośrodki wypoczynkowe, Domy
gościnne, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Rezerwacja
pokoi, Rezerwacja zakwaterowania, Świadczenie usług przez hotele
i motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, konferencje, spotkania, bankiety, uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń
na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi hoteli i moteli, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi tymczasowej opieki zastępczej
w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, Usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, Usługi w zakresie wynajmu pokojów,
Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, Usługi w zakresie zapewniania obiektów
na spotkania, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wypożyczanie umeblowania, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej,
Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w tym w hotelach, motelach,
domach wakacyjnych, w pensjonatach, w domach i mieszkaniach.
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(111) 346308
(220) 2021 05 05
(210) 528505
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) ALKYON PARTNERS DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALKYON
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Zapewnianie obiektów do co-workingu oraz zapewnianie dostępu do domów i apartamentów na potrzeby wspólnego zamieszkiwania (co-livingu) oraz
związanych z nimi usług, Prace biurowe, Usługi w zakresie administracji biurowej, Skomputeryzowane zarządzanie biurem, Usługi
sekretarskie i biurowe, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach
do co-workingu, Usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań,
Usługi w zakresie czynności biurowych, Zapewnianie tymczasowego
biurowego personelu wsparcia, Usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, Usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
Usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], Zarządzanie hotelami
i innymi obiektami zakwaterowania tymczasowego, Zarządzanie
administracyjne hotelami i innymi obiektami zakwaterowania tymczasowego, Zarządzanie biznesowe hotelami i innymi obiektami
zakwaterowania tymczasowego, Usługi reklamowe dotyczące hoteli
i innych obiektów zakwaterowania tymczasowego, Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Administrowanie i zarządzanie majątkiem i nieruchomościami
w tym biurami, budynkami, apartamentami i lokalami, Organizacja
przestrzeni co-workingowej i na potrzeby współzamieszkiwania
(co-livingu), dzierżawa i wynajem majątku i nieruchomości w tym
biur, budynków, apartamentów i lokali, domów, mieszkań, sal wystawowych, pomieszczeń handlowych, studio i pokoi, Udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji związanych z wynajmem biur, budynków, apartamentów i lokali, domów,
mieszkań, sal wystawowych, pomieszczeń handlowych, studio i pokoi, Rozbudowa nieruchomości w zakresie przestrzeni do wspólnego życia (co-livingu) i pracy (coworkingu), tworzenie i prowadzenie
domów i apartamentów do wspólnego życia (colivingu) i pracy (co-workingu) i powiązane usługi, Długoterminowy wynajem obiektów
i przestrzeni do wspólnej pracy (co-workingu) i wspólnego mieszkania (co-livingu), Wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur
do coworkingu, Wynajem lokali na cele biurowe, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Ubezpieczanie
zakwaterowania hotelowego, Timesharing nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie dzierżawy [tylko
nieruchomości], Organizacja najmu nieruchomości handlowych,
Usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości
korporacyjnych, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości,
Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, Dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, Organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Biuro wynajmu mieszkań,
Usługi wynajmu mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, Usługi finansowe, Usługi
związane z kupnem i sprzedażą nieruchomości, Kupno i sprzedaż
nieruchomości, 37 Usługi budowlane (budownictwo), 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Centra opieki nad dziećmi, Domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy turystyczne, Hotele, motele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych,
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Domy letniskowe, Informacja hotelowa, Krótkoterminowy wynajem
przestrzeni biurowej, Leasing mebli biurowych, Obsługa zakwaterowania członków organizacji, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Organizowanie bankietów,
Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Ośrodki wypoczynkowe, Domy
gościnne, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Rezerwacja
pokoi, Rezerwacja zakwaterowania, Świadczenie usług przez hotele
i motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, konferencje, spotkania, bankiety, uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń
na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi hoteli i moteli, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi tymczasowej opieki zastępczej
w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, Usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, Usługi w zakresie wynajmu pokojów,
Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, Usługi w zakresie zapewniania obiektów
na spotkania, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wypożyczanie umeblowania, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej,
Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w tym w hotelach, motelach,
domach wakacyjnych, w pensjonatach, w domach i mieszkaniach.

(111) 346309
(220) 2021 05 06
(210) 528519
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) HPI GMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trasti SIMPLY FAIR
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, Opracowania i organizowania programów promocyjnych, Badania opinii społecznej, Badania rynku,
Uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych, Kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług,
Wyszukiwania informacji dla osób trzecich, Reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, Rozpowszechniania materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Dystrybucji
materiałów reklamowych, Gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, Powielania dokumentów,
Usługi call center, Usługi podatkowe, Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, Prognozy ekonomiczne, Analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, Wyceny handlowe, 36 Usługi
ubezpieczenia, Działalność finansowa, Usługi finansowe, Inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz
na rynku nieruchomości, Dokonywanie operacji kupna i sprzedaży
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papierów wartościowych, Zarządzanie towarzystwami, funduszami
inwestycyjnymi, funduszami powierniczymi, Funduszami emerytalnymi, Usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych,
Usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
Usług zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych powierniczych, Prowadzenie rachunków bankowych,
dokonywanie transakcji przelewów elektronicznych, Wykonywanie
czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w sprawach ubezpieczeniowych-działalność brokera i agenta ubezpieczeniowego, Zarządzanie majątkiem, Informacja o powyższych usługach, Usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, Udostępnianie informacji
finansowych, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji o ofertach
banków i podmiotów świadczących usługi finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów ubezpieczeń, Usługi finansowe
w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, Usługi planowania w zakresie emerytur, Zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, Analizy
finansowe, Analizy inwestycji finansowych, Informacja finansowa.

(111) 346310
(220) 2021 05 07
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) KIERZEK ROBERT, Laski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAJNIA ROWEROWA
(540)

(210) 528528

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 07.15.99, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi
handlu hurtowego dotyczące rowerów, Usługi handlu hurtowego
związane z akcesoriami do rowerów, 37 Naprawa i konserwacja rowerów.
(111) 346311
(220) 2021 05 07
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) TRYKA KRZYSZTOF, Bromyard (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIKSO HENNA
(540)

(210) 528532

(591) biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.13.25, 25.01.25, 26.13.25
(510), (511) 3 Preparaty do koloryzacji włosów, Preparaty do barwienia włosów, Preparaty do włosów, Preparaty odżywcze do włosów,
Kosmetyki naturalne, 5 Suplementy diety, Farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kosmetycznymi, do higieny i pielęgnacji urody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ozdobami do włosów i artykułami
do upinania włosów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do koloryzacji włosów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do włosów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z farmaceutykami i naturalnymi środkami leczniczymi, 41 Usługi edukacyjne
i instruktażowe, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody.

(111) 346312
(220) 2021 05 07
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) ZELMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAPP SMART APPLIANCES
(540)

45
(210) 528548

(591) szary, żółty
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Domowe elektryczne blendery, Domowe elektryczne
miksery, Domowe miksery do żywności [elektryczne], Elektryczne domowe odkurzacze, Elektryczne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, Elektryczne maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne maszynki
do mielenia żywności do użytku handlowego, Elektryczne maszyny
do krojenia w plastry do użytku kuchennego, Elektryczne maszyny
do kruszenia lodu, Elektryczne maszyny do ostrzenia ostrzy, Elektryczne miksery do żywności, Elektryczne miksery ręczne do użytku domowego, Elektryczne młynki do kawy, Elektryczne młynki do przypraw,
Elektryczne mopy parowe, Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, Elektryczne noże do chleba, Elektryczne noże do krojenia mięsa,
Elektryczne noże do pizzy, Elektryczne noże do warzyw, Elektryczne
noże kuchenne, Elektryczne odkurzacze do dywanów, Elektryczne
odkurzacze piorące do dywanów, Elektryczne odkurzacze ręczne,
Elektryczne ostrzałki do noży, Elektryczne otwieracze do puszek,
Elektryczne prasowalnice do ubrań, Elektryczne prasy do czosnku,
Elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania,
Elektryczne roboty kuchenne, Elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne spieniacze
do mleka, Elektryczne trzepaczki do żywności, Elektryczne urządzenia
do krojenia żywności, Elektryczne wyciskacze do owoców do użytku
domowego, Elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, Elektryczne
zamiatarki do dywanów, Filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, Kartonowe worki do odkurzaczy, Krajalnice do chleba, Krajalnice do chleba
[maszyny], Krajalnice do mięsa [elektryczne maszyny], Krajalnice elektryczne do sera, Kuchenne miksery, elektryczne, Maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, Maszynki
do mięsa [elektryczne], Maszynki do robienia makaronu do użytku domowego, Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do krojenia warzyw,
Maszyny do mielenia mięsa [elektrycznie narzędzia], Maszyny do obierania warzyw, Maszyny i roboty kuchenne elektryczne, Miksery elektryczne do użytku domowego, Noże elektryczne i ostrzarki do noży,
Odkurzacze, Odkurzacze bezprzewodowe, Odkurzacze do celów
przemysłowych, Odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń,
Odkurzacze domowe, Odkurzacze elektryczne, Odkurzacze elektryczne i ich części, Odkurzacze elektryczne ręczne z komorami jednorazowego użytku, Odkurzacze na drążku, Odkurzacze roboty, Odkurzacze
samochodowe, Odkurzacze zasilane bateriami, które można ponownie naładować, Pralki, Pralko-suszarki, Prasownice i maglownice,
Prądnice, Roboty kuchenne elektryczne, Silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, Silniki na prąd stały, Sokowirówki elektryczne, Sprężyny amortyzujące do maszyn, Worki i filtry przeciwkurzowe
do odkurzaczy, Elektryczne narzędzia ogrodnicze, Elektryczne nożyce
do żywopłotów, Elektryczne obcinacze do gałęzi drzew, Elektryczne
piły do drewna, Elektryczne piły łańcuchowe, Elektryczne sekatory
do gałęzi drzew, Kosiarki, Kosiarki [maszyny], Kosiarki do trawników
z siedziskiem, Kosiarki do trawy [maszyny], Kosiarki do zarośli [maszyny], Kosiarki mechaniczne, Kosiarki spalinowe, Kosiarki żyłkowe
do użytku ogrodniczego, Kosy [maszyny], Maszyny do cięcia trawników, Maszyny do koszenia [elektryczne], Maszyny do strzyżenia trawy, Maszyny do walcowania trawników, Maszyny do zbierania trawy,
Narzędzia ogrodnicze [maszyny], Nożyce do żywopłotów [maszyny],
Nożyce ogrodnicze [maszyny], Piły do gałęzi [elektryczne], Piły do gałęzi [silnikowe], Piły elektryczne, Przycinacze do drzew [maszyny], Przycinarki do trawy, Przycinarki do żywopłotów [maszyny], Przycinarki
do żywopłotów z napędem elektrycznym, Roboty koszące [maszyny],
8 Grabie, Grabie [narzędzia], Grabie do trawników [wyłącznie obsługiwane ręcznie], Grace, motyczki [narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe
ręczne [narzędzia], Kosy, Łopatki [ogrodnictwo], Narzędzia do od-
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chwaszczania [ręczne], Narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Noże dla ogrodników, Noże
ogrodnicze do przycinania roślin, Nożyce do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], Nożyce ogrodnicze, Piły do cięcia gałęzi, Piły ogrodnicze
[ręcznie obsługiwane], Przycinacze do drzew [narzędzia ręczne], Przycinacze do gałęzi [narzędzia ręczne], Przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Ręczne kosy do chwastów,
Ręczne kultywatory ogrodnicze, Rozrzutniki nawozów [ręcznie obsługiwane], Sekatory ogrodnicze, 9 Elektroniczne minutniki kuchenne,
Elektroniczne wagi do użytku kuchennego, Programy komputerowe
przechowywane w formie cyfrowej, Transformatory, Transformatory
elektryczne, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów dla
celów reklamowych, Pokazy towarów do celów promocyjnych, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama zewnętrzna, 42 Projektowanie
wzorów, Projektowanie modeli, Projektowanie produktów, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie produktu [wzornictwo].

(111) 346313
(220) 2021 05 07
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Folk
(540)

(510), (511) 5 Krople do oczu, Krople do nawilżania oczu, Produkty
farmaceutyczne do użytku okulistycznego, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Preparaty medyczne, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze,
Płyny do przemywania oczu, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, Przeciwinfekcyjne substancje do stosowania
miejscowego do leczenia infekcji oczu, Płyny do oczu do użytku medycznego.

(111) 346315
(220) 2021 05 07
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) delfarma Euphrasia Świetlik Delfarma
(540)

(210) 528574

(210) 528566

(531) 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 5 Produkty i preparaty weterynaryjne, 30 Kawa, Herbata,
Produkty zbożowe, Przyprawy, 31 Artykuły spożywcze dla zwierząt,
Pokarm dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Przekąski dla psów, Mleko dla kotów, 39 Dystrybucja pokarmów dla zwierząt.
(111) 346314
(220) 2021 05 07
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) delfarma Hyaloko Delfarma
(540)

Nr 1/2022

(210) 528573

(591) zielony, czarny, fioletowy, niebieski, jasnoniebieski
(531) 01.15.15, 02.09.04, 03.09.04, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.24, 29.01.14

(591) zielony, czarny, fioletowy, jasnoniebieski, niebieski
(531) 03.09.04, 01.15.15, 02.09.04, 16.03.19, 29.01.14, 27.05.09,
27.05.10, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 5 Krople do oczu, Krople do nawilżania oczu, Produkty
farmaceutyczne do użytku okulistycznego, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Preparaty medyczne, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze,
Płyny do przemywania oczu, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, Przeciwinfekcyjne substancje do stosowania
miejscowego do leczenia infekcji oczu, Płyny do oczu do użytku medycznego.
(111) 346316
(220) 2021 05 09
(210) 528593
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tripinvest
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski, żółty, biały
(531) 26.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Agencje nieruchomości,
Timesharing nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Usługi wyceny nieruchomości, Ocena nieruchomości
[wycena], Usługi nabywania nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Wycena i zarządzanie
nieruchomościami, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące
nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi
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agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem
domów i mieszkań, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami do handlu detalicznego, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy,
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję,
Maklerstwo w zakresie akcji, Usługi powiernicze w zakresie akcji,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące akcji, Usługi maklerskie w zakresie akcji, Usługi finansowe w zakresie akcji, Udzielanie
informacji dotyczących rynku akcji, Usługi pośrednictwa w zakresie
akcji spółki, Maklerstwo w zakresie akcji lub kapitałów akcyjnych i innych papierów wartościowych, Usługi planowania w zakresie akcji,
Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Inwestowanie kapitału
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w nieruchomości.

(111) 346317
(220) 2021 05 09
(210) 528594
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) OSTROWSKI JAKUB KANCELARIA ADWOKACKA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JO
(540)

(591) biały, zielony
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami,
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 45 Usługi prawne, Usługi adwokackie, Doradztwo prawne, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Pomoc
prawna przy tworzeniu umów, Dostarczanie informacji prawnych,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych, Porady prawne i zastępstwo procesowe.
(111) 346318
(220) 2021 05 09
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ZNANY TRENER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZnanyTrener.pl
(540)

(210) 528596

(591) biały, ciemnoszary, jasnoszary, czarny
(531) 03.07.01, 03.07.24, 27.05.09, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 35 Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę
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towarów i usług, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: suplementy diety
dla ludzi, suplementy żywnościowe, suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety dla sportowców, białkowe suplementy diety,
probiotyki (suplementy), dodatki witaminowe i mineralne, tabletki
witaminowe, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, koktajle białkowe, odżywcze
mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, błonnik pokarmowy, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, opaski na głowę, bielizna sportowa,
obuwie rekreacyjne, obuwie gimnastyczne, buty sportowe, plecaki,
plecaki sportowe, torby, torby na odzież sportową, torby sportowe,
torebki-worki, worki ze sznurkiem, torby na pas i na biodra [nerki],
torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, artykuły
i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, urządzenia
do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], sprzęt do treningu sztuk walki,
urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
hantle, ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, drążki do ćwiczeń,
ochraniacze do uprawiania sportu, kamizelki ochronne do sztuk
walki, suspensoria dla sportowców, taśmy do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, rękawice bokserskie, worki treningowe, pasy do owijania dłoni
do użytku sportowego, futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, 42 Udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
Udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami
wyszukiwania, Zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, Hosting stron internetowych w Internecie, Tworzenie platform
internetowych do handlu elektronicznego.

(111) 346319
(220) 2021 05 09
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) HAJDA ADAM FIRMA ADROM, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADROM
(540)

(210) 528599

(591) jasnoszary, ciemnoszary, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi inżynieryjne, 45
Usługi prawne.
(111) 346320
(220) 2021 05 10
(210) 528617
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) MACZYSZYN-MICHAŁEK KATARZYNA, Ropienka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIESZCZADZKIE ANIOŁY domki całoroczne
(540)

(591) czarny, biały
(531) 06.07.07, 06.01.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
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(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach,
Usługi hotelowe, Serwowanie jedzenia i napojów.

(111) 346321
(220) 2021 05 06
(210) 528620
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VICINO STREET PIZZA
(540)

(540)

(591) złoty, biały
(531) 24.09.02, 24.09.08, 26.02.01, 26.02.18, 29.01.12, 26.11.01,
26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 43 Kawiarnia.
(111) 346323
(220) 2021 05 11
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) RUSZEL PIOTR, Widok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETNA Pizza Sycylijska
(540)

(591) czerwony, zielony
(531) 02.01.11, 11.01.09, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Przenośne konstrukcje metalowe (kontenery gastronomiczne), 12 Furgonetki, pawilony mobilne, przyczepy do pojazdów,
19 Budynki niemetalowe przenośne (kontener gastronomiczny), 21
Kubki, naczynia, pojemniki z papieru lub tworzyw sztucznych, sztućce z tworzyw sztucznych, 29 Drób, dziczyzna, grzyby, mięso, owoce,
ryby, warzywa, ziemniaki-wszystkie wymienione towary mrożone
lub konserwowane, również w postaci przyrządzonej i/lub w postaci mieszanek np. dania obiadowe, dżemy, kompoty, sałatki, wędliny,
Bita śmietana, frytura, jogurt, margaryna, masa jajowa, masło, mleko,
olej, oliwa, ser, śmietana, zupy, żelatyna spożywcza, 30 Bułki, ciasta,
chleby, herbata, kawa, keczup, knedle, kopytka, majonez, makarony,
musztarda, lody, pierogi, pizze, placki, puddingi, pyzy, płatki owsiane, ryż, sosy do mięsa, sosy do polewania deserów, sosy sałatkowe,
uszka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, zapiekanki, zioła ogrodowe
konserwowane, żywność na bazie mąki, 32 Napoje bezalkoholowe,
nektary owocowe, soki owocowe i warzywne, woda: gazowana, mineralna i stołowa, 35 Agencje informacji handlowej, badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej
i w zakresie organizacji działalności franczyzowej, dystrybucja materiałów reklamowych, negocjowanie umów franczyzowych dla osób
trzecich, organizowanie pokazów towarów, organizowanie prezentacji produktów, usługi reklamy i reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowych,
wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów branży: cukierniczej, gastronomicznej, piekarniczej, spożywczej pozwalające wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych towarów również
za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja
paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz
samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, usługi kurierskie,
42 Usługi administrowania stronami komputerowymi, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, 43 Serwis gastronomiczny,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.
(111) 346322
(220) 2021 05 10
(210) 528641
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) KILIAN JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
KONESER, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KILIAN CUKIERNIA

Nr 1/2022

(210) 528662

(591) czerwony, pomarańczowy, czarny, zielony, biały
(531) 06.01.03, 26.03.06, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Usługi barów i restauracji, Restauracje
oferujące dania na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Pizzerie.
(111) 346324
(220) 2021 05 11
(151) 2021 09 24
(441) 2021 06 07
(732) DEJNACKA ANITA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG GrzejnikiDesign
(540)

(210) 528677

(591) czerwony, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami
(kaloryferami), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami
(kaloryferami), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami
do pomieszczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami
do pomieszczeń, Usługi importowo-eksportowe.
(111) 346325
(220) 2021 05 11
(210) 528679
(151) 2021 09 24
(441) 2021 06 07
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EURODENTAL GRUPA LUXMED
(540)

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

Nr 1/2022
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(510), (511) 35 Sprzedaż artykułów stomatologicznych, w tym leków,
kosmetyków stomatologicznych, preparatów do pielęgnacji zębów
i dziąseł, płynów do czyszczenia zębów, aparatury oraz wyposażenia i mebli wykorzystywanych w klinikach dentystycznych, 41 Usługi
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i higieny jamy ustnej
oraz profilaktyki stomatologicznej, Organizowanie sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych i szkoleniowych, Zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie
stomatologii, Usługi w zakresie tworzenia standardów edukacyjnych
w zakresie stomatologii i profilaktyki dentystycznej, Wszystkie wyżej
wymienione usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone również
przez Internet, 44 Usługi klinik stomatologicznych, Usługi w zakresie
profilaktyki dentystycznej, Usługi stomatologiczne, Usługi pomocy
dentystycznej, Medyczne badania osób, Medyczne usługi oceniania
zdrowia i kondycji, Usługi w zakresie stomatologii estetycznej, Usługi
doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 346326
(220) 2021 05 11
(210) 528680
(151) 2021 09 24
(441) 2021 06 07
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXMED STOMATOLOGIA
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Sprzedaż artykułów stomatologicznych, w tym leków,
kosmetyków stomatologicznych, preparatów do pielęgnacji zębów
i dziąseł, płynów do czyszczenia zębów, aparatury oraz wyposażenia i mebli wykorzystywanych w klinikach dentystycznych, 41 Usługi
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i higieny jamy ustnej
oraz profilaktyki stomatologicznej, Organizowanie sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych i szkoleniowych, Zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie
stomatologii, Usługi w zakresie tworzenia standardów edukacyjnych
w zakresie stomatologii i profilaktyki dentystycznej, Wszystkie wyżej
wymienione usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone również
przez Internet, 44 Usługi klinik stomatologicznych, Usługi w zakresie
profilaktyki dentystycznej, Usługi stomatologiczne, Usługi pomocy
dentystycznej, Medyczne badania osób, Medyczne usługi oceniania
zdrowia i kondycji, Usługi w zakresie stomatologii estetycznej, Usługi
doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.
(111) 346327
(220) 2021 05 12
(210) 528695
(151) 2021 09 24
(441) 2021 06 07
(732) ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOUNG INVENTORS BLOCKS
(540)

(591) fioletowy, niebieski, pomarańczowy, ciemnoniebieski,
zielony, czarny, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.04, 02.09.08, 02.09.12, 04.05.05, 04.05.21
(510), (511) 28 Klocki do zabawy [konstrukcyjne].
(111) 346328
(151) 2021 09 24

(220) 2021 05 12
(441) 2021 06 07

(210) 528697
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(732) ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Genius child
(540)

(591) czerwony, niebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.04, 02.09.08, 02.09.12, 04.05.05, 04.05.21
(510), (511) 28 Klocki do zabawy.
(111) 346329
(220) 2021 05 07
(210) 528700
(151) 2021 09 24
(441) 2021 06 07
(732) KOJ IWONA SOWIKOJ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sowikoj
(510), (511) 14 Kolczyki, Kolczyki pozłacane, Złote kolczyki, Srebrne
kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, Kolczyki do piercingu, Kolczyki do uszu, Kolczyki z metali szlachetnych, Kolczyki powlekane srebrem, Klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki w klipsy, Złote bransoletki, Bransoletki pozłacane, Bransoletki [biżuteria], Srebrne
bransoletki, Bransoletki przyjaźni, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane srebrem, Bransoletki
z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransoletki z drewnianych koralików, Jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, Rozciągliwe
bransoletki metalowe do zegarków, Bransoletki z tkaniny haftowanej
[biżuteria], Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Łańcuszki
z metali szlachetnych na bransoletki, Bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Elastyczne opaski z drutu do noszenia jako bransoletki, Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub
z napisem, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], Srebrne naszyjniki, Złote
naszyjniki, Pozłacane naszyjniki, Naszyjniki „śliniaki”, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Naszyjniki powlekane srebrem, Zapięcia do naszyjników, Zawieszki do naszyjników, Naszyjniki z metali szlachetnych, Jubilerskie łańcuszki kord na naszyjniki, Łańcuszki z metali szlachetnych
na naszyjniki, Bransolety, Bransolety obręcze, Bransolety do zegarków,
Zawieszki do bransoletek, Bransolety i zegarki połączone, Zawieszki
do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci,
Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria
do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria
na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych,
Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych,
Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria
z emalii cloisonné, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria
z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria
ze stopów cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna
biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, Biżuteria
ze złotem, Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Części i akcesoria do biżuterii, Łańcuszki jubilerskie, Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych,
Łańcuszki Kord wykonane z metali szlachetnych, Łańcuszki na klejnoty, Łańcuszki pozłacane, Łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia
na kostce, Łańcuszki z metali szlachetnych, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, Obrączki ślubne,
Medaliony, Pierścienie jako ozdoby, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria],
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Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Pierścionki
[biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane srebrem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki symbolizujące przyjaźń, Pierścionki w całości z drogich kamieni, Pierścionki jako wyroby jubilerskie, Pierścionki zaręczynowe,
Pierścionki złote, Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów
metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, Wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, Wyroby jubilerskie z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, Zegarki, Zegarki
kieszonkowe, Zegarki eleganckie, Zegarki damskie, Zegarki elektryczne, Zegarki pozłacane, Srebrne zegarki, Platynowe zegarki, Zegary i zegarki, Zegarki na łańcuszku, Zegarki na rękę, Etui na zegarki, Pudełka
na zegarki, Woreczki na zegarki, Łańcuszki do zegarków, Paski do zegarków, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: Magnesy, Magnesy na lodówkę, Magnesy na lodówki, Magnesy dekoracyjne, Magnesy dekoracyjne na lodówki,
Chowane breloki, Chowane breloki do kluczy, Breloki do kluczy ze skóry, Breloki do kluczy z imitacji skóry, Breloki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy [ozdoby], Breloczki metalowe do kluczy, Breloczki skórzane do kluczy, Breloczki do kluczy powlekane metalami szlachetnymi, Wisiorki do kluczy jako ozdoby lub breloczki, Breloczki do kluczy
jako biżuteria [ozdoby], Breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych,
Breloczki do kluczy z imitacji skóry, Breloczki do kluczy, nie z metalu,
Breloczki do kluczy z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy [kółka]
pokryte metalem szlachetnym, Breloczki do kluczy [ozdoby] z metali
szlachetnych, Breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych,
Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy z kółkiem ze sztucznej skóry, Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Zakładki,
Zakładki do książek, Zakładki do stron, Zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, Zakładki do książek z metali szlachetnych, Zakładki
i klipsy do znakowania stron, Zakładki papierowe do książek, Skórzane
zakładki do książek, Zakładki indeksujące do dokumentów, Zakładki
samoprzylepne, Pudełka ceramiczne, Ceramiczne skarbonki, Tabliczki
ceramiczne, Naczynia ceramiczne, Kubki ceramiczne, Rondle ceramiczne, Rzeźby ceramiczne, Ceramiczne statuetki, Figurki ceramiczne,
Donice ceramiczne, Ozdoby ceramiczne, Ceramiczne ozdoby, Garnki
ceramiczne, Misy ceramiczne, Pudełka z ceramiki, Ozdobne donice ceramiczne, Ceramiczna zastawa stołowa, Naczynia kuchenne ceramiczne, Ceramiczne dzieła sztuki, Skarbonki świnki z ceramiki, Figurki wykonane z ceramiki, Kubki wykonane z ceramiki, Ceramika do użytku
kuchennego, Ceramiczne serwisy do kawy, Wyroby ceramiczne dla
gospodarstwa domowego, Naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, Figurki z porcelany,
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Donice szklane, Ozdoby szklane, Tabliczki szklane, Szklane
zatyczki, Rzeźby szklane, Figurki szklane, Butle szklane, Pudełka szklane, Szklane karafki, Świeczniki szklane, Doniczki szklane, Kubki szklane,
Wyroby szklane, Ozdobne donice szklane, Ozdobne pudełka szklane,
Wazony szklane podłogowe, Ozdobne kule szklane, Naczynia szklane
do napojów, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, Sznurki, Wieszaki na rośliny ze sznurka, Skręcone sznurki do zawieszania obrazów, Sznurki do wiązania wykonane z naturalnych włókien tekstylnych, Surowa bawełna, Włókna bawełny, Włókna
ceramiczne tekstylne, Włókna tekstylne, Tekstylne włókna ciągłe,
Włókna bawełny [linters], Nietkane włókna tekstylne, Tekstylne włókna syntetyczne, Tekstylia z nieprzetworzonych włókien, Nici z włókna
szklanego, Guziki, Ozdobne guziki, Guziki ozdobne, Guziki do odzieży,
Guziki do koszul, Guziki ozdobne[plakietki] do odzieży, Sznurki
do odzieży, Sznurki do ozdabiania, Sznurki skręcane do odzieży, Kolczyki, Kolczyki pozłacane, Złote kolczyki, Srebrne kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, Kolczyki do piercingu, Kolczyki do uszu, Kolczyki z metali szlachetnych, Kolczyki powlekane srebrem, Klipsy
jubilerskie przekształcające kolczyki w klipsy, Złote bransoletki, Bransoletki pozłacane, Bransoletki [biżuteria], Srebrne bransoletki, Bransoletki przyjaźni, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Bransoletki
na kostkę, Bransoletki powlekane srebrem, Bransoletki z koralików,
Bransoletki z metali szlachetnych, Bransoletki z drewnianych korali-
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ków, Jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, Rozciągliwe bransoletki
metalowe do zegarków, Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria],
Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Łańcuszki z metali szlachetnych na bransoletki, Bransoletki z tworzyw sztucznych będące
wyrobami jubilerskimi, Elastyczne opaski z drutu do noszenia jako
bransoletki, Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem,
Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], Srebrne naszyjniki, Złote naszyjniki,
Pozłacane naszyjniki, Naszyjniki „śliniaki”, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Naszyjniki powlekane srebrem, Zapięcia do naszyjników, Zawieszki do naszyjników, Naszyjniki z metali szlachetnych, Jubilerskie
łańcuszki kord na naszyjniki, Łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Bransolety, Bransolety obręcze, Bransolety do zegarków, Zawieszki do bransoletek, Bransolety i zegarki połączone, Zawieszki
do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci,
Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria
do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria
na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych,
Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych,
Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria
z emalii cloisonné, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria
z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria
ze stopów cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna
biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, Biżuteria
ze złotem, Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Części i akcesoria do biżuterii, Łańcuszki jubilerskie, Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych,
Łańcuszki Kord wykonane z metali szlachetnych, Łańcuszki na klejnoty, Łańcuszki pozłacane, Łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia
na kostce, Łańcuszki z metali szlachetnych, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, Obrączki ślubne,
Medaliony, Pierścienie jako ozdoby, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria],
Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Pierścionki
[biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane srebrem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki symbolizujące przyjaźń, Pierścionki w całości z drogich kamieni, Pierścionki jako wyroby jubilerskie, Pierścionki zaręczynowe,
Pierścionki złote, Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów
metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby Jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, Wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, Wyroby jubilerskie z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, Zegarki, Zegarki
kieszonkowe, Zegarki eleganckie, Zegarki damskie, Zegarki elektryczne, Zegarki pozłacane, Srebrne zegarki, Platynowe zegarki, Zegary i zegarki, Zegarki na łańcuszku, Zegarki na rękę, Etui na zegarki, Pudełka
na zegarki, Woreczki na zegarki, Łańcuszki do zegarków, Paski do zegarków.

(111) 346330
(220) 2021 05 12
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) KOTARBA KRZYSZTOF INVEST, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOTARBA INVEST
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 26.04.03, 24.15.02

(210) 528701
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(510), (511) 6 Materiały konstrukcyjne metalowe, materiały budowlane metalowe, zbiorniki metalowe, rury i rurki metalowe, profile
i kształtki metalowe, pręty metalowe, klamry metalowe, zaciski
metalowe, wsporniki metalowe, mocowania metalowe, metalowe
włazy i pokrywy do włazów, schody metalowe, barierki metalowe,
balustrady metalowe, ogrodzenia i panele ogrodzeniowe metalowe,
drobne wyroby metalowe, Blachy i arkusze metalowe przeznaczone dla celów budowlanych, 19 Materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcje niemetalowe, belki niemetalowe, kątowniki i inne kształtowniki niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, listwy
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe dystanse
i podkładki dla budownictwa, siatki niemetalowe dla budownictwa,
taśmy niemetalowe dla budownictwa, płyty z PCV i bitumiczne, płyty wiórowo cementowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
niemetalowe konstrukcje zbrojeniowe dla budownictwa, nadproża
i wieńce niemetalowe, stropy i sufity niemetalowe, dachy niemetalowe, stemple budowlane niemetalowe, budowlane elementy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, Kształtki, profile, kształtowniki i listwy z tworzyw sztucznych dla budownictwa, Obudowy z tworzyw
sztucznych dla budownictwa, Drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice
drzwiowe, futryny drzwiowe, płyty drzwiowe, okna i okiennice
z tworzyw sztucznych, Parapety z tworzyw sztucznych, Boazeria, deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, parkiety, panele podłogowe i ścienne z tworzyw sztucznych, Cokoły, listwy maskujące, listwy wykończeniowe i listwy przypodłogowe z tworzyw sztucznych,
36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Wynajmowanie nieruchomości oraz części powierzchni nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, Usługi sporządzania umów kupna-sprzedaży, najmu i dzierżawy
nieruchomości, Inwestycje kapitałowe, inwestycje majątkowe [nieruchomości], inwestycje finansowe, inwestycje surowcowe, inwestycje
przemysłowe.

(111) 346331
(220) 2021 05 12
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) AGROBOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROBOTS
(540)

(210) 528712

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne,
Maszyny rolnicze, Rolnicze maszyny rozprowadzające, Maszyny rolnicze do siania, Maszyny rolnicze do nawożenia, Maszyny rolnicze
do zbierania plonów, Roboty do użytku przemysłowego, Mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie, Maszyny do podnoszenia
zdalnie sterowane, Kombajny zbożowe, Pługi, Maszyny rozpylające,
Glebogryzarki, Zgrabiarki, 9 Mobilne aplikacje, Oprogramowanie
do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, Mechanizmy zdalnego sterowania, Oprogramowanie
do sterowania procesami, Oprogramowanie do sterowania pojazdami, Oprogramowanie do sterowania maszynami, Oprogramowanie
do elektronicznych systemów wspomagających proces kierowania.
(111) 346332
(220) 2021 05 12
(210) 528731
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) PASTUSZAK-GŁODZIK PAULINA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NailTech Strobing & Konturing
(510), (511) 41 Instruktaże, organizowanie i prowadzenie warsztatów, edukacja (nauczanie), kształcenie praktyczne (pokazy) z zakresu
szkoleń ze stylizacji paznokci w teorii i w praktyce, szkolenia indywidualne, warsztaty z technik zdobień, pakiety szkoleniowe ze stylizacji paznokci, 44 Salony piękności i usługi kosmetyczne, w tym w zakresie stylizacji paznokci.
(111) 346333
(151) 2021 09 21

(220) 2021 05 12
(441) 2021 06 07

(210) 528733
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(732) OGRODNIK NIEMIRSCY SPÓŁKA JAWNA, Opoczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERDE ceramika
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 05.03.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku,
kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu.
(111) 346334
(220) 2021 05 12
(210) 528739
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś Rzeczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tresnar
(540)

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 7 Betoniarki, Mieszalniki, Frezarki, Spawarki, Gładziarki, Maszyny do gwintowania, Elektronarzędzia, Wiertarki, Wiertarki
ręczne elektryczne, Szlifierki, Piły łańcuchowe, Pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Dłutownice, Maszyny
do obróbki drewna, Lutownice gazowe, Mieszalniki do płynów [maszyny], Gwintowniki [obrabiarki], Kompresory gazowe, Kompresory
jako części maszyn i silników, Prąd (Generatory-), Narzędzia hydrauliczne, Narzędzia elektryczne, Narzędzia mechaniczne, Narzędzia
ogrodnicze [maszyny], Przenośne narzędzia elektryczne, Przenośne
narzędzia pneumatyczne, Brzeszczoty pił [części maszyn], Sita [maszyny lub części maszyn], Piły elektryczne, Piły tarczowe, Piły [maszyny], Elektryczne piły łańcuchowe, Stoły do pił [części maszyn],
Pistolety natryskowe, Pistolety natryskowe pneumatyczne, Pistolety natryskowe [narzędzia], Bębny [części maszyn], Tarcze szlifierskie
[części maszyn], Materiały ścierne [maszyny], Gwintownice [maszyny], Maszyny do cięcia rur, Młoty mechaniczne, Młoty hydrauliczne, Młoty pneumatyczne, Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne,
Nitownice [maszyny], Pilniki [narzędzia obsługiwane elektrycznie],
Wciągarki z napędem elektrycznym, Wkładki do łożysk, Młoty do kamienia [maszyny], Piły do metalu [maszyny], Wkrętarki [maszyny],
Zębatki do maszyn, Tarcze ścierne [obrabiarki], 8 Wiertła [narzędzia],
Łopaty [narzędzia], Grabie [narzędzia], Bijaki [narzędzia], Narzędzia
skrawające [narzędzia ręczne], Wiertła ręczne [narzędzia], Ściernice
[narzędzia ręczne], Rozwiertaki [narzędzia ręczne], Narzędzia obrotowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Brzeszczoty do pił ręcznych,
Piły ręczne, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, Narzędzia
do wyciągania gwoździ, Imadła, Kielnie, Zestawy kluczy nasadowych, Podnośniki ręczne, Pistolety ręczne do wytłaczania masy
uszczelniającej, Młotki, Obcęgi, Pompki ręczne, Grabie, Kosy, Noże
ogrodnicze, Nożyce, Sekatory, Gwintownice [narzędzia ręczne], Przyrządy do cięcia rur, Kilofy [narzędzia], Klucze maszynowe, Klucze [narzędzia], Podnośniki ręczne (lewarki), Młotki, młotki miękkie i młoty,
Nitownice ręczne, Pilniki [narzędzia], Pilśniarki [narzędzia], Kątowniki
[narzędzia], Kątowniki budowlane [narzędzia ręczne], Piły wyrzynarki, Piły do cięcia metalu, Szpachle, Łopatki [ogrodnictwo], Pistolety
do uszczelniania nieelektryczne, Pistolety [narzędzia ręczne], Przebijaki [narzędzia], Gwintowniki [narzędzia], Torby na narzędzia [wyposażone], Torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia,
Tarcze ścierne (narzędzia ręczne), 35 Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi importowo-eksportowe, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem środków elektronicznych,
zwłaszcza internetu, import, eksport: narzędzi ręcznych, narzędzi
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sterowanych mechaniczne, elektronarzędzi oraz ich osprzętu, części
maszyn, narzędzi do obróbki mechanicznej, narzędzi budowlanych
mechanicznych i ręcznych, narzędzi ogrodowych ręcznych i mechanicznych, narzędzi pomiarowych, odzieży ochronnej, Promocja
sprzedaży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi
urządzeniami do budowy.

(111) 346335
(220) 2021 05 10
(210) 528740
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) SOŁOWSKA IZABELA IZZI MEDIA, Kluczbork (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Topki
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urządzenia do kopiowania, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Magnesy, magnetyzery
i demagnetyzery, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia audiowizualne
i fotograficzne, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie, Nośniki dźwięku,
Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Płyty winylowe,
Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Segregatory na płyty CD,
Pokrowce na odtwarzacze płyt cd, Kasety muzyczne, Kasety dźwiękowe, Kasety audio, Cyfrowe dyski audio, Dyski holograficzne, Elektroniczne nośniki danych, Dyskietki, Hologramy, Etui na płyty DVD,
Etui na płyty kompaktowe, Etui na urządzenia do przechowywania
muzyki, Kasety wideo, Magnetofony, Kodowane karty upominkowe,
Nagrane dyski laserowe, Nagrania cyfrowe, Nośniki do danych, Nagrania dźwiękowe, Płyty DVD, Płyty gramofonowe, Płyty holograficzne, Taśmy fonograficzne, 25 Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Akcesoria na szyję, Bluzki, Bluzy dresowe, Chusty [odzież], Bokserki, Dresy ortalionowe, Dżinsy, Komplety
koszulek i spodenek, Koszule, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo,
Koszulki z nadrukami, Bielizna, Skarpetki, T-shirty z krótkim rękawem,
Rękawiczki, Opaski przeciwpotne, Opaski na głowę, Paski tekstylne,
Paski skórzane [odzież], Damskie luźne topy, Garnitury, Kombinezony, Kominiarki, Kombinezony piankowe, Kurtki, Krótkie spodnie,
Krawaty, Maski na oczy, Nauszniki [odzież], Muszki, Odzież do spania, Odzież dziecięca, Ogrzewacze rąk [odzież], Poszetki, Kamizelki,
Podkoszulki, Szlafroki, Szaliki, Swetry, Stroje plażowe, 35 Kampanie
marketingowe, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
Organizacja konkursów w celach reklamowych, Prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w Internecie, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, Produkcja filmów reklamowych,
Pokazy towarów, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Usługi public
relations, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą.
(111) 346336
(220) 2021 05 12
(210) 528742
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś Rzeczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Forester
(540)

(531) 14.09.10, 27.05.01
(510), (511) 7 Elektronarzędzia akumulatorowe, Kosiarki elektryczne,
Kosiarki spalinowe, Kosy elektryczne i spalinowe, Piły łańcuchowe
elektryczne i spalinowe, Odkurzacze do liści, Nożyce do żywopłotu elektryczne i spalinowe, Rozdrabniarka do gałęzi, 8 Narzędzia
ogrodnicze, Szpadle, Łopaty, Grabie, Widły, sekatory, 9 Przedłużacze
elektryczne listwowe, bębnowe, ogrodowe, 12 Taczki ogrodowe, 17
Węże ogrodowe, złączki do węzy ogrodowych, 21 Pistolety do pod-
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lewania, 35 Usługi sprzedaży w hurtowniach i sklepach, a także
za pośrednictwem środków elektronicznych elektronarzędzi takich,
jak: kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, kosy elektryczne i spalinowe, piły łańcuchowe elektryczne i spalinowe, odkurzacze do liści,
nożyce do żywopłotu elektryczne i spalinowe, rozdrabniarka do gałęzi, narzędzi ogrodniczych, taczek ogrodowych, węży ogrodowych,
pistoletów do podlewania, złączek do węzy ogrodowych.

(111) 346337
(220) 2021 05 10
(210) 528743
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) SALWIRAK MARTA MENZURKA CAFE, Oborniki Śląskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MENZURKA CAFE
(510), (511) 43 Bary, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Dostarczanie żywności
osobom potrzebującym [usługi charytatywne], Herbaciarnie, Imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący
żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje
na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności
i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi barów kawowych, Usługi
doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi
herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi w zakresie dostarczania napojów,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(111) 346338
(220) 2021 05 12
(210) 528746
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) GRABOWSKA ALEKSANDRA ALLIBO, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chili TAXI
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 05.09.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Taksówki (Usługi-), Organizowanie transportu taksówkowego, Transport podróżnych taksówką, Transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, Usługi taksówek, Usługi
taksówkarskie, Usługi przewozowe towarów, Usługi pośrednictwa
transportowego, Usługi transportowe, Transport, Transport drogowy
pasażerów, Transport pasażerów i ich bagażu, Transport podróżnych
samochodem, Zapewnianie transportu pasażerów drogą lądową.
(111) 346339
(220) 2021 05 12
(210) 528747
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) GRABOWSKA ALEKSANDRA ALLIBO, Olkusz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Chili
(510), (511) 39 Taksówki (Usługi-), Organizowanie transportu taksówkowego, Transport podróżnych taksówką, Transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, Usługi taksówek, Usługi
taksówkarskie, Usługi przewozowe towarów, Usługi pośrednictwa
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transportowego, Usługi transportowe, Transport, Transport drogowy
pasażerów, Transport pasażerów i ich bagażu, Transport podróżnych
samochodem, Zapewnianie transportu pasażerów drogą lądową.

(111) 346340
(220) 2021 05 12
(210) 528750
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Superbet-Milion Superpowodów
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie
[organizacja] usługami w zakresie gier, Rozrywka, Rozrywka on-line,
Rozrywka interaktywna online, Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, Zakłady konne,
Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów
sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard,
Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier
hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn
online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(111) 346341
(220) 2017 02 10
(210) 467430
(151) 2021 09 21
(441) 2017 03 13
(732) NEONTRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRAINTRI
(510), (511) 38 doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, komunikacja przez sieci elektroniczne, komunikacja
za pomocą fal elektromagnetycznych, konsultacje w zakresie sieci
przesyłu danych, obsługa lokalnych sieci komputerowych, transmisja danych za pomocą środków elektronicznych, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych elektronicznych, usługi
doradcze dotyczące telekomunikacji, usługi doradcze dotyczące
sprzętu komunikacyjnego, usługi przesyłania danych, 42 administracja serwerów, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, badania dotyczące technologii, badania
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych,
doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania
komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, kompilacja programów komputerowych, konfiguracja systemów i sieci
komputerowych, kontrola i testowanie jakości, konwersja danych
elektronicznych, monitoring systemów sieciowych, opracowywanie
i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych,
opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, opracowywanie baz danych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, projektowanie specyfikacji
komputerowych, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich
systemach komputerowych, testowanie oprogramowania komputerowego, testowanie sprzętu informatycznego.
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(111) 346342
(220) 2017 08 29
(210) 475906
(151) 2021 09 29
(441) 2017 11 06
(732) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mx
(540)

(531) 07.03.11, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 9 artykuły chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, zwłaszcza kulo-, nożo-i szpikulcoodporne oraz przeciwuderzeniowe jak ubrania i elementy ubrań, kamizelki, kaski, hełmy, wkłady balistyczne, koce, plandeki, kombinezony, obuwie, maski,
rękawice, siatki, tarcze, teczki, osłony ludzi i urządzeń, parasole, etui,
25 bielizna osobista, czapki, kamizelki, kombinezony, koszule, kurtki,
mundury, obuwie, odzież wierzchnia, peleryny, swetry, szelki wszystkie powyższe z wyłączeniem odzieży codziennego użytku, odzieży
wizytowej i sportowej, 28 artykuły sportowe nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze ciała, łokci, głowy, rękawice ochronne sportowe,
uprząż wspinaczkowa, 42 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, opracowywanie projektów techniczno-technologicznych,
analizy i badania techniczne, testowanie materiałów i wyrobów
gotowych powszechnego użytku oraz wyrobów specjalnych stanowiących osobiste środki ochrony balistycznej, przeciwuderzeniowej
oraz środki ochrony skóry, testowanie i/lub atestowanie sprzętu
ochronnego, zwłaszcza przeciwuderzeniowego, przeciwwybuchowego, przeciwodłamkowego, pirotechnicznego, certyfikacja zgodności i/lub certyfikacja na znak zgodności wymienionych surowców,
materiałów, środków i sprzętu.
(111) 346343
(220) 2018 04 16
(210) 484880
(151) 2021 09 22
(441) 2018 05 28
(732) WARSZAWSKA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
I KOSMETOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Esteserwis by potocki & babula
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne.
(111) 346344
(220) 2018 07 26
(210) 488690
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) PORĘBSKI KRZYSZTOF, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) biuroland
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich mebli biurowych,
wyposażenia biur, artykułów biurowych, artykułów papierniczych,
artykułów do pisania i stemplowania, przyborów szkolnych, artykułów szkolnych, akcesoriów biurowych, urządzeń biurowych, preparatów chemicznych, preparatów i artykułów higienicznych, artykułów
spożywczych, ochronnej odzieży roboczej, urządzeń ochronnych,
zabezpieczających i sygnalizacyjnych, kalendarzy, materiałów drukowanych, znaków oraz wyświetlaczy informacyjnych i reklamowych
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni
oraz w sklepie, sprzedaż detaliczna i hurtowa mebli biurowych,
wyposażenia biur, artykułów biurowych, artykułów papierniczych,
artykułów do pisania i stemplowania, akcesoriów biurowych, urządzeń biurowych, preparatów i artykułów higienicznych, artykułów
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spożywczych, ochronnej odzieży roboczej, urządzeń ochronnych,
zabezpieczających i sygnalizacyjnych, kalendarzy, materiałów drukowanych, znaków oraz wyświetlaczy informacyjnych i reklamowych,
reklama, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi księgowo-rachunkowe, doradztwo podatkowe, sprzedaż przez Internet artykułów papierniczych, artykułów do pisania
i stemplowania, przyborów szkolnych, artykułów szkolnych, akcesoriów biurowych, urządzeń biurowych, preparatów chemicznych,
preparatów i artykułów higienicznych, artykułów spożywczych,
ochronnej odzieży roboczej, urządzeń ochronnych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych, kalendarzy, materiałów drukowanych, znaków oraz wyświetlaczy informacyjnych i reklamowych, archiwizacja
dokumentów jako usługa biurowa, doradztwo biznesowe, wynajem
urządzeń biurowych, usługi reklamowe, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 39 usługi w zakresie dostarczania na zamówienie biurowych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, sprzętów i maszyn biurowych oraz środków
czystości i artykułów spożywczych, przechowywanie tymczasowe
rzeczy osobistych, magazynowanie dokumentów archiwizowanych,
usługi logistyczne w zakresie magazynowania, konfekcjonowania,
pakowania, transportu towarów, 40 usługi poligraficzne w zakresie
drukowania, kopiowania, oprawiania, dokumentów papierowych,
niszczenie dokumentów, recykling, 41 usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia kursów szkoleniowych, 42 usługi przechowywania
elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, digitalizacja dokumentów, usługi doradztwa informatycznego.

(111) 346345
(220) 2019 03 01
(151) 2021 09 20
(441) 2019 10 07
(732) SYMETRIA UX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYMETRIA
(540)

(210) 496625

(591) granatowy, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii, badania rynku, opracowywanie i realizacja kampanii reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych (poligraficznych), edycja tekstów, fotokopiowanie,
programowanie sprzedaży, ekspertyzy, analizy kosztów, pokazy
towarów, publikowanie tekstów reklamowych i sloganów reklamowych, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
zakup powierzchni reklamowych w prasie, Internecie oraz czasu
antenowego w telewizji i radiu, pozyskiwanie danych i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 41 nauczanie,
kształcenie, edukacja, informacje o edukacji, edukacja [nauczanie],
instruktaże, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, wszystkie powyższe usługi w odniesieniu do stosowania
podejścia klientocentrycznego i projektowania zorientowanego
na użytkownika w organizacjach, badania i projektowania usług,
badania i projektowania produktów cyfrowych, rozwoju technologicznego, budowania dojrzałości projektowej (design maturity)
organizacji, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące własności
intelektualnej, praw autorskich oraz ich licencjonowania, rozrywka,
usługi w zakresie sportu i kultury, fotografie, fotoreportaże, organizowanie loterii, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], pisanie tekstów
innych niż reklamowych, produkcja mikrofilmów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, 42 projektowanie oprogramowania do komputerów osobistych

Nr 1/2022

i serwerów, analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo i usługi w zakresie projektowania, wdrażania,
aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, tworzenie programów komputerowych oraz informatycznych systemów
służących do zarządzania, wszystkie powyższe usługi z wyłączeniem
programów komputerowych do tworzenia cyfrowych rysunków
i modeli, projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie
projektów budowlanych, oprogramowania do zarządzania cyklem
życia produktu, oprogramowania do automatyzacji projektowania
i oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo
(CAD), usługi artystów grafików, usługi projektowe w zakresie znaków graficznych, opakowań, plakatów, folderów, tworzenie serwisów
i aplikacji internetowych, opracowywanie oprogramowania na potrzeby stron internetowych, administracja stronami komputerowymi
(sieciowymi), 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo i usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej,
usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 346346
(220) 2019 03 07
(210) 496832
(151) 2021 09 30
(441) 2019 04 29
(732) RETALWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEANED WINE
(540)

(591) jasnozielony, zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.12, 01.15.15
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 346347
(220) 2019 06 05
(210) 500705
(151) 2021 09 23
(441) 2021 05 10
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze Krówka mleczna
SPRAWDZONA RECEPTURA
(540)

(591) biały, czarny, żółty, pomarańczowy, brązowy
(531) 19.03.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 30 cukierki, cukierki ciągutki, cukierki z karmelem, cukierki czekoladowe, krówki czekoladowe, batony czekoladowe,
czekolada, lody, lody spożywcze, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, 35 reklama, prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży hurtowej,
detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż
on-line) towarów obejmujących: cukierki, cukierki ciągutki, cukierki
z karmelem, cukierki czekoladowe, krówki czekoladowe, batony czekoladowe, czekolada, lody, lody spożywcze, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody.

(111) 346348
(220) 2019 10 07
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) WIDAWSKI KRZYSZTOF, Strzałków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORNER DESIGN
(540)

(111) 346350
(220) 2019 11 19
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) CROWDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) crowdio
(540)
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(210) 505280

(591) czarny, żółty
(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 bambus, dekoracje przestawne, taśmy drewniane,
drzwi do mebli, fiszbin jako surowiec lub półprodukt, meble, lustra,
wykończeniowe elementy plastikowe i drewniane do mebli, półki
meblowe, blaty meblowe, płyty meblowe, osprzęt niemetalowy
do drzwi i okien, osprzęt niemetalowy do mebli, obrzeża meblowe,
okleiny meblowe, wyroby stolarstwa meblowego, zamki nieelektryczne i niemetalowe do mebli, zawiasy niemetalowe, 35 usługi prowadzenia agencji importowo-eksportowych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary na stronie internetowej, w sklepach
detalicznych oraz hurtowniach dotyczącej sprzedaży mebli, maszyn
i urządzeń, towarów budowlanych i do produkcji mebli, 37 usługi
budowlane, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego,
tapicerstwo, usługi stolarsko-meblarskie, naprawy stolarskie, usługi
montażu mebli, montaż urządzeń kuchennych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, usługi stacji obsługi pojazdów, 39 usługi
holowania pojazdów, dostarczanie towarów, dystrybucja towarów,
wypożyczanie pojazdów i samochodów, pomoc drogowa, pośrednictwo transportowe, przewożenie ładunków, usługi transportowe,
transport samochodowy, pakowanie i składowanie towarów, usługi
kurierskie, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, 40 obróbka drewna i materiałów drewnopochodnych, frezowanie, heblowanie, grawerowanie, kompletowanie materiałów na zamówienie, obróbka tkanin, przygotowanie elementów do produkcji mebli przez
nawiercanie, prasowanie, oklejanie, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania.
(111) 346349
(220) 2019 10 25
(210) 506081
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IN JELLY
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie towarów
takich jak: warzywa i owoce gotowane, konserwowane, suszone
i mrożone, produkty żywnościowe z warzyw i owoców, koncentraty
warzywne i owocowe, przeciery i pulpy warzywne i owocowe, marmolady, dżemy, galaretki, skórki owocowe, owoce kandyzowane,
owoce w żelu, tłuszcze jadalne, wyroby nabiałowe, wyroby mleczarskie, wyroby olejarskie, mięso, wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie,
dziczyzna, drób, ryby, ryby konserwowe, słodziki sztuczne.

(591) biały, różowy
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: oprogramowanie, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, platformy
oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], 42 programowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi dostawcy
hostingu w chmurze, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze,
wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania.
(111) 346351
(220) 2019 11 22
(151) 2021 04 08
(441) 2020 12 21
(732) GOLDENLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G goldenline
(540)

(210) 507081

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 badanie rynku, badanie opinii publicznej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, poszukiwania w zakresie działalności gospodarczej, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, pośrednictwo pracy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklamy, reklamy korespondencyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie w bazach komputerowych, promocja i sprzedaż dla osób trzecich
usług pośrednictwa pracy, sprzedaż za pośrednictwem Internetu

56

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

usług pośrednictwa pracy, informacje statystyczne, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 42 administrowanie stronami komputerowymi, usługi artystów
grafików, programowanie komputerów, projektowanie systemów
komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, odzyskiwanie danych z komputera.

(111) 346352
(220) 2019 12 13
(151) 2021 09 07
(441) 2020 02 24
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Contril
(540)
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medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 346353
(220) 2019 12 13
(151) 2021 09 07
(441) 2020 02 24
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Contril
(540)

(210) 508036

(210) 508034

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 3 ksmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, wszystkie wyżej
wymienione towary z wyjątkiem produktów przeznaczonych do stosowania na włosach i na powierzchni skóry głowy i/lub oddziałujących na włosy i skórę głowy, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające wszystkie wyżej
wymienione towary z wyjątkiem produktów przeznaczonych do stosowania na włosach i na powierzchni skóry głowy i/lub oddziałujących
na włosy i skórę głowy., 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady
do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów

(591) czerwony, biały
(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, wszystkie wyżej
wymienione towary z wyjątkiem produktów przeznaczonych do stosowania na włosach i na powierzchni skóry głowy i/lub oddziałujących na włosy i skórę głowy, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, wszystkie wyżej
wymienione towary z wyjątkiem produktów przeznaczonych do stosowania na włosach i na powierzchni skóry głowy i/lub oddziałujących
na włosy i skórę głowy., 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady
do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 346354
(220) 2020 01 13
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 14
(732) ECOSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)

(210) 508928
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(540) (znak słowny)
(540) Doktor Fit
(510), (511) 41 dostarczanie informacji edukacyjnych, nauczanie
w zakresie zdrowia, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja prac naukowych,
publikacje multimedialne, publikowanie, publikowanie czasopism
w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie dydaktycznych
materiałów edukacyjnych, publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów
edukacyjnych, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą,
udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą
portalu on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu
publikacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie publikacji
on-line, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi w zakresie edukacji dietetycznej.
(111) 346355
(220) 2020 02 25
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 30
(732) ECOSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecostock
(540)

(210) 510627

(591) niebieski, biały, zielony
(531) 01.15.15, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 aluminiowe butelki na wodę, puste, biodegradowalne
miski, biodegradowalne tacki, biodegradowalne talerze, biodegradowalne kubki na bazie masy papierniczej, butelki, butelki bambusowe, butelki dla podróżnych, butelki do wielokrotnego użytku, butelki
izolowane, termosy, butelki na wodę, butelki na wodę ze stali nierdzewnej, do wielokrotnego użytku, butelki szklane, butelki termiczne, butelki z plastiku, butelki z trzciny cukrowej, butelki z tworzyw
sztucznych, ceramika do użytku kuchennego, kubki, kubki do wielokrotnego użytku, kubki ceramiczne, kubki papierowe, kubki plastikowe, kubki podróżne, kubki szklane, kubki termiczne, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, kubki z porcelany, lunchboxy, naczynia
[artykuły gospodarstwa domowego], pojemniki do przechowywania
żywności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojemniki termoizolacyjne, pudełka obiadowe, pudełka szklane, pudełka śniadaniowe, pudełka z ceramiki, pudełka z porcelany, słomki do picia szklane, słomki do picia, słomki do picia bambusowe, szklane karafki, szkło
[naczynia], termosy do napojów, termosy do przechowywania żywności, zamykane niemetalowe pojemniki na żywność, do gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, 35 dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych,
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami.
(111) 346356
(220) 2020 02 25
(210) 510629
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732) Z-ECO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gospodarz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) z-ecoenergy
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
z akumulatorami energii fotowoltaicznej, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w związku z falownikami fotowoltaicznymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z fotowoltaicznymi modułami
słonecznymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z instalacjami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z kalibrowanymi
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referencyjnie ogniwami fotowoltaicznymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z komórkami fotowoltaicznymi, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z modułami fotowoltaicznymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii
elektrycznej, 37 instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych.

(111) 346357
(220) 2020 03 04
(210) 510969
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) RK NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RK NIEDZIAŁEK
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież sportowa, T-shirt, bluzy, kurtki i skafandry,
odzież robocza, kombinezony robocze, koszule robocze, spodnie robocze, obuwie robocze, rękawice, rękawice robocze, 35 usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym online, artykułów motoryzacyjnych,
w tym: części zamiennych do samochodów, pojazdów i motocykli,
olei, smarów, płynów do samochodów i motocykli, akumulatorów
do pojazdów, części nadwozia, elementów karoserii, wyposażenia
i oświetlenia, opon całorocznych, letnich i zimowych, materiałów i akcesoriów lakierniczych, kompleksowego wyposażenia i narzędzi dla
warsztatów samochodowych, produktów do czyszczenia i pielęgnacji
pojazdów, reklama i marketing, 36 wynajmowanie mieszkań, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, produkcyjnych, 37 obsługa i naprawa
pojazdów, usługi warsztatów i stacji naprawy pojazdów, doradztwo
dotyczące naprawy pojazdów, usługi pomocy drogowej [naprawa],
instalacja części zamiennych do pojazdów, usługi tuningu pojazdów,
usługi blacharskie, malowanie i lakierowanie pojazdów, usługi instalowania i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji ogrzewania
w pojazdach, montowanie i naprawa instalacji elektrycznej, autoalarmów, radioodbiorników w pojazdach, konserwacja i smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, regeneracja silników
samochodowych, wulkanizacja i naprawa opon, bieżnikowanie opon,
instalowanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów, serwisowanie
i przegląd pojazdów, czyszczenie i mycie pojazdów, 39 wynajmowanie samochodów i przyczep, wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów i powierzchni na salony
samochodowe, usługi holowania pojazdów, konfekcjonowanie i magazynowanie części do pojazdów, usługi transportowe w zakresie
przewozu osób i rzeczy, usługi spedycyjne.
(111) 346358
(220) 2020 03 04
(210) 510994
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) RK NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RK
(540)

(591) ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, T-shirt, bluzy, kurtki i skafandry,
odzież robocza, kombinezony robocze, koszule robocze, spodnie ro-
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bocze, obuwie robocze, rękawice, rękawice robocze, 35 usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym online, artykułów motoryzacyjnych,
w tym: części zamiennych do samochodów, pojazdów i motocykli,
olei, smarów, płynów do samochodów i motocykli, akumulatorów
do pojazdów, części nadwozia, elementów karoserii, wyposażenia
i oświetlenia, opon całorocznych, letnich i zimowych, materiałów i akcesoriów lakierniczych, kompleksowego wyposażenia i narzędzi dla
warsztatów samochodowych, produktów do czyszczenia i pielęgnacji
pojazdów, reklama i marketing, 36 wynajmowanie mieszkań, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, produkcyjnych, 37 obsługa i naprawa
pojazdów, usługi warsztatów i stacji naprawy pojazdów, doradztwo
dotyczące naprawy pojazdów, usługi pomocy drogowej [naprawa],
instalacja części zamiennych do pojazdów, usługi tuningu pojazdów,
usługi blacharskie, malowanie i lakierowanie pojazdów, usługi instalowania i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji ogrzewania
w pojazdach, montowanie i naprawa instalacji elektrycznej, autoalarmów, radioodbiorników w pojazdach, konserwacja i smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, regeneracja silników
samochodowych, wulkanizacją i naprawa opon, bieżnikowanie opon,
instalowanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów, serwisowanie
i przegląd pojazdów, czyszczenie i mycie pojazdów, 39 wynajmowanie samochodów i przyczep, wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów i powierzchni na salony
samochodowe, usługi holowania pojazdów, konfekcjonowanie i magazynowanie części do pojazdów, usługi transportowe w zakresie
przewozu osób i rzeczy, usługi spedycyjne.

(111) 346359
(220) 2020 04 24
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) HELPFIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) helpfind
(540)

(210) 512862

(591) błękitny, niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 24.01.03, 24.01.16,
24.01.20, 24.17.20
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, firmy windykacyjne, informacja o ubezpieczeniach,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 45 badania prawne, usługi
adwokackie, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich.
(111) 346360
(220) 2020 05 04
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) TOYS GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G TOYS GALLERY
(540)

(210) 513064

(591) biały, złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 28 zabawki, klocki do zabawy (konstrukcyjne), 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, administrowanie programami lojalnościowymi konsumenta,
agencje reklamowe, analizy kosztów, marketing ukierunkowany, pu-

Nr 1/2022

blikowanie tekstów reklamowych, reklama, usługi marketingowe, 36
zarządzanie finansami, analizy finansowe, 45 zarządzanie prawami
autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 346361
(220) 2020 07 21
(210) 516274
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THE PATH
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, likiery, brandy, coctaile alkoholowe, spirytus.
(111) 346362
(220) 2020 08 21
(210) 517359
(151) 2021 09 23
(441) 2020 10 12
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ludwik cafe
(540)

(591) jasnobrązowy, granatowy
(531) 03.07.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 sałatki warzywne i owocowe, desery owocowe, chipsy, dżemy, marmolada, galaretki owocowe, galarety mięsne, desery
mleczne, koktajle mleczne, desery jogurtowe, mleczne produkty,
omlety, zupy, gotowe dania z mięsa, gotowe dania z warzyw, konserwowane, suszone, kiszone i gotowane owoce i warzywa, 30 kanapki,
aromaty kawowe, chleb, bułki, bułeczki słodkie, cheeseburgery, ciasta,
croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], gofry, herbata, kakao, kawa
i kawa nienaturalna, napoje na bazie kawy, lody, sorbety [lody], desery lodowe, makarony, spaghetti, naleśniki, puddingi, pizza, placki,
przekąski na bazie zbóż, desery z muesli, 32 napoje i soki owocowe,
napoje i soki warzywne, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], lemoniada, napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne, piwo, woda [napoje], 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), alkohole wysokoprocentowe [napoje], anyżówka [likier], aperitify, arak, brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje alkoholowe
na bazie zbóż, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, koktajle alkoholowe, likiery alkoholowe, miód pitny, rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino,
wódka, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi barowe, restauracje, stołówki, usługi gastronomiczne oraz przygotowanie i dostawa dań na zamówienie oferowanych na miejscu, na wynos lub w dostawie, w tym dań śniadaniowych
i obiadowych, w tym dań mięsnych, wegetariańskich i wegańskich.
(111) 346363
(220) 2020 09 17
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) JASTRZĘBSKA PAULINA, Kwidzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydawnictwo Nowa Droga
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 02.09.01, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.12

(210) 518526
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(510), (511) 9 książki elektroniczne typu E-book, audiobook, synchrobook, publikacje elektroniczne, 16 książki, gazety, kalendarze, mapy,
atlasy, broszury, zeszyty, kolorowanki, artykuły papiernicze, publikacje drukowane, okładki, ulotki, pocztówki, 41 usługi wydawnicze.

(111) 346364
(220) 2020 09 16
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) WASZKIEWICZ PIOTR, Chełm (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zamieszkajusiebie NIERUCHOMOŚCI
(540)

(591) ciemnozielony, beżowy
(531) 05.01.05, 05.01.13, 05.01.03, 05.01.16, 24.09.03, 24.09.05,
24.09.13, 24.09.14, 03.04.07, 03.07.16, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.02, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopismo.

(210) 518629

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, kalibrowanie referencyjne ogniw woltaicznych, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, oraz instalacje sanitarne, akcesoria łazienkowe, agregaty klimatyzacyjne i chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje chłodnicze,
armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych,
automatyczne urządzenia do regulacji temperatury do grzejników
centralnego ogrzewania, ciśnieniowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia do grzania, ogrzewania,
chłodzenia i wentylacji, grzejniki, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kotły, palniki, bojlery i podgrzewacze, zbiorniki wody, wymienniki ciepła, zawory stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania,
zawory do rur i rurociągów, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii,
urządzenia do nadzoru ciśnienia, termiczne sterowniki do instalacji
centralnego ogrzewania, oczyszczacze i nawilżacze powietrza domowe, elektryczne, zbiorniki wody do grzejników co. zawierające wodę
i umieszczone na grzejnikach co..
(111) 346366
(220) 2020 10 20
(210) 518822
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) PAWŁOWSKI WOJCIECH SANBIOS, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hepa-Complex
(510), (511) 5 suplement diety, preparat ziołowy Hepa-Complex.
(111) 346367
(220) 2020 09 25
(151) 2021 09 29
(441) 2021 05 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MYŚLIWIEC KWARTALNIK PRZYRODNICZO-ŁOWIECKI OD
1982
(540)

(210) 518553

(591) zielony, ciemnoszary, biały, jasnoszary
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11,
29.01.14
(510), (511) 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo i pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, dzierżawy i wynajmu nieruchomości, prowadzenie agencji nieruchomości, wyceny nieruchomości, wynajmowania mieszkań i powierzchni
biurowych, obsługa finansowa w zakresie doradztwa finansowego.
(111) 346365
(220) 2020 09 22
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) KALYCIOK ROMUALD, Nędza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BM BELLONI & MORINI
(540)
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(210) 518827

(111) 346368
(220) 2020 10 23
(210) 519868
(151) 2021 09 27
(441) 2020 11 30
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HAZELNOOT
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje komputerowe
do nawigacji, 29 batony na bazie orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe, napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone,
orzechy jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory owocowe, 30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt
(lody spożywcze), musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady,
napoje na bazie kakao, słodycze, środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub napojów, usługi handlu detalicznego
lodów, usługi handlu detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, obwoźne usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.
(111) 346369
(220) 2020 11 04
(210) 520376
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MASK GENERATION
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony
do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom,
kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki
do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
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preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki
dezynfekujące, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(111) 346370
(220) 2020 11 13
(210) 520844
(151) 2021 09 30
(441) 2021 05 24
(732) LEASING TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEASING TRANSFER
(510), (511) 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w interesach, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, 36 leasing finansowy, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pożyczki, pożyczki [finansowanie], udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, pożyczki ratalne, usługi pośrednictwa
finansowego, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie
organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, 39 wynajem samochodów, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu samochodów.
(111) 346371
(220) 2021 04 14
(210) 527501
(151) 2021 11 18
(441) 2021 08 02
(732) KOŁODZIEJ MARIUSZ PPHU KM-MEBLE, Kępno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KM MEBLE
(540)

(591) czarny, szary, czerwony, żółty, zielony, biały
(531) 12.01.01, 12.01.09, 12.01.10, 12.01.15, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 Meble, Meble pokojowe, Meble sypialne, Meble tapicerowane, Meble kuchenne, Meble na wymiar, Meble do przedpokoju, Meble zawierające wieszaki na ubrania, Stoły, Stoliki kawowe,
Szafki nocne, Meble ogrodowe, Meble biurowe, Meble metalowe,
Meble szkolne, Elementy mebli, 35 Usługi sprzedaży mebli oraz elementów mebli w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, 37 Naprawa i konserwacja mebli.
(111) 346372
(220) 2021 06 26
(210) 530788
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 02
(732) GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stróże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr 1/2022

(540) Bee-complex Miód z produktami pszczelimi
(540)

(591) czarny, brązowy, żółty, pomarańczowy
(531) 03.13.04, 03.13.05, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców, orzechów i produktów pszczelich, 30 Pierzga, Miód, Miód
biologiczny do spożycia przez ludzi, Miód naturalny, Miód ziołowy,
Mleczko pszczele, Naturalny miód dojrzały, Propolis (kit pszczeli)
spożywczy, Słodkie pasty do smarowania na bazie miodu, Substytuty miodu, Miód z owocami, Miód z suszonymi owocami, Miód z liofilizowanymi owocami, Miód z ziołami, Miód z dodatkami spożywczymi, z imbirem, z przyprawami korzennymi, Miody wzbogacone
produktami pszczelimi: pyłkiem kwiatowym, pierzgą, propolisem,
mleczkiem pszczelim.
(111) 346373
(220) 2021 06 29
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) JUST GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) just GYM
(540)

(210) 530904

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, salonach
oraz przez Internet: odżywek dla osób trzecich, sportowców, preparatów witaminowych, dietetycznych artykułów żywnościowych,
środków do pielęgnacji ciała i urody, mydła, środków perfumeryjnych, produktów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, balsamów,
kosmetyków, ołówków kosmetycznych, środków do pielęgnacji włosów, przyrządów i artykułów do ćwiczeń fizycznych, artykułów sportowych i gimnastycznych, przyrządów do gimnastyki, przyrządów
stosownych w kulturystyce, rowery treningowe stacjonarne, stepery,
worki treningowe, 41 Kluby zdrowia, kluby fitness, Usługi w zakresie
prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, ćwiczeń w klubie fitness, prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, prowadzenie klubów fitness
promujących zdrowie i ładną sylwetkę, oraz prowadzenie siłowni,
wypożyczanie sprzętu sportowego, Usługi w zakresie szkolenia instruktorów, usługi w zakresie prowadzenia zjazdów, konferencji, Organizowanie: przyjęć zabaw, dyskotek, imprez sportowych, 44 Usługi w zakresie higieny i urody, gabinety odnowy biologicznej (fitness),
aerobik, sauny, gabinety fizjoterapeutyczne, fizykoterapeutyczne,
Centra SPA i wellness, salony kosmetyczne, fryzjerskie, salony piękności, siłownie, Usługi w zakresie korzystania z sauny, usługi w zakresie korzystania z solariów, konsultacje w zakresie urody, doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się.
(111) 346374
(151) 2021 11 23

(220) 2021 06 29
(441) 2021 08 09

(210) 530905

Nr 1/2022
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(732) JUST GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUST GYM
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, salonach
oraz przez Internet: odżywek dla osób trzecich, sportowców, preparatów witaminowych, dietetycznych artykułów żywnościowych,
środków do pielęgnacji ciała i urody, mydła, środków perfumeryjnych, produktów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, balsamów,
kosmetyków, ołówków kosmetycznych, środków do pielęgnacji włosów, przyrządów i artykułów do ćwiczeń fizycznych, artykułów sportowych i gimnastycznych, przyrządów do gimnastyki, przyrządów
stosownych w kulturystyce, rowery treningowe stacjonarne, stepery,
worki treningowe, 41 Kluby zdrowia, kluby fitness, Usługi w zakresie
prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, ćwiczeń w klubie fitness, prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, prowadzenie klubów fitness
promujących zdrowie i ładną sylwetkę, oraz prowadzenie siłowni,
wypożyczanie sprzętu sportowego, Usługi w zakresie szkolenia instruktorów, usługi w zakresie prowadzenia zjazdów, konferencji, Organizowanie: przyjęć zabaw, dyskotek, imprez sportowych, 44 Usługi w zakresie higieny i urody, gabinety odnowy biologicznej (fitness),
aerobik, sauny, gabinety fizjoterapeutyczne, fizykoterapeutyczne,
Centra SPA i wellness, salony kosmetyczne, fryzjerskie, salony piękności, siłownie, Usługi w zakresie korzystania z sauny, usługi w zakresie korzystania z solariów, konsultacje w zakresie urody, doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się.
(111) 346375
(220) 2021 05 18
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) INSTANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czar Sushi
(540)

(210) 528997

(591) czarny, pomarańczowy, różowy, niebieski, zielony
(531) 11.01.06, 01.15.09, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Sushi, Gotowe dania z ryżu, Chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), Dania na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie]
ryż, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Przekąski wykonane z ryżu, Ryż
aromatyzowany, Ryż gotowany na parze, Ryż kleisty zawijany w liście
bambusa [Zongzi], Przekąski na bazie ryżu, Ryż smażony po chińsku,
43 Usługi restauracji sprzedających sushi, Bary, Bary przekąskowe,
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje
samoobsługowe, Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi
restauracji szybkiej obsługi, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 346376
(220) 2021 07 29
(210) 532151
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) BERTRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Luzino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bertrand
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(510), (511) 6 Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Okna
aluminiowe, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, Rolety okienne
zewnętrzne metalowe, Metalowe fasady okienne, Metalowe drzwi
przeciwpożarowe, Ognioodporne drzwi metalowe, Metalowe drzwi
izolujące, Metalowe drzwi obrotowe, Metalowe drzwi przesuwne,
Metalowe drzwi ogrodowe, Aluminiowe drzwi ogrodowe, Drzwi
metalowe garażowe, Metalowe drzwi harmonijkowe, Metalowe
drzwi składane, Oszklone drzwi metalowe, Drzwi metalowe do garaży, Metalowe drzwi przesuwane do budynków, 19 Okna witrażowe, Okna szklane, Okna winylowe, Okna niemetalowe, Niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, Fasady okien (niemetalowe), Moskitiery
(niemetalowe-) do okien, Niemetalowe zespoły okien żaluzjowych,
Zespoły okienne (ramy niemetalowe-), Rolety zewnętrzne do okien
(niemetalowe-), Drzwi drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi lustrzane, Drzwi winylowe, Drzwi szklane, Obicia drzwi (niemetalowe-),
Niemetalowe drzwi obrotowe, Harmonijkowe (drzwi-) niemetalowe,
Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe,
Drzwi harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi oszklone, niemetalowe,
Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi ogrodowe [niemetalowe
ramy], Moskitiery (niemetalowe-) na drzwi, Drzwi z siatką, nie z metalu, Drzwi do garaży (nie z metalu), Drzwi izolacyjne z materiałów
niemetalowych, Szklane drzwi do budynków, Niemetalowe rolety
antywłamaniowe, Rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, Rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], 37 Montaż
drzwi, Montaż drzwi i okien.

(111) 346377
(220) 2021 07 30
(210) 532182
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) BERTRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Luzino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BB Bertrand
(540)

(591) ciemnoczerwony, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Okna
aluminiowe, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, Rolety okienne
zewnętrzne metalowe, Metalowe fasady okienne, Metalowe drzwi
przeciwpożarowe, Ognioodporne drzwi metalowe, Metalowe drzwi
izolujące, Metalowe drzwi obrotowe, Metalowe drzwi przesuwne,
Metalowe drzwi ogrodowe, Aluminiowe drzwi ogrodowe, Drzwi
metalowe garażowe, Metalowe drzwi harmonijkowe, Metalowe
drzwi składane, Oszklone drzwi metalowe, Drzwi metalowe do garaży, Metalowe drzwi przesuwane do budynków, 19 Okna witrażowe, Okna szklane, Okna winylowe, Okna niemetalowe, Niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, Fasady okien (niemetalowe), Moskitiery
(niemetalowe-) do okien, Niemetalowe zespoły okien żaluzjowych,
Zespoły okienne (ramy niemetalowe-), Rolety zewnętrzne do okien
(niemetalowe-), Drzwi drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi lustrzane, Drzwi winylowe, Drzwi szklane, Obicia drzwi (niemetalowe-),
Niemetalowe drzwi obrotowe, Harmonijkowe (drzwi-) niemetalowe,
Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe,
Drzwi harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi oszklone, niemetalowe,
Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi ogrodowe [niemetalowe
ramy], Moskitiery (niemetalowe-) na drzwi, Drzwi z siatką, nie z metalu, Drzwi do garaży (nie z metalu), Drzwi izolacyjne z materiałów
niemetalowych, Szklane drzwi do budynków, Niemetalowe rolety
antywłamaniowe, Rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, Rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], 37 Montaż
drzwi, Montaż drzwi i okien.
(111) 346378
(220) 2019 06 27 K
(210) 519585
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 18
(732) California Rice Commission, Sacramento (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) %100 ORIGINAL CALIFORNIA CALROSE
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(540)

Nr 1/2022

(540) Bon Bon Kids
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 40 produkcja mebli na zamówienie.

(591) żółty, kremowy, ciemnozielony, zielony, biały, błękitny
(531) 05.07.02, 26.01.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ryż.
(111) 346379
(220) 2015 03 16 K
(210) 520145
(151) 2021 05 12
(441) 2021 01 11
(732) Twitter, Inc., San Francisco (US)
(540) (znak słowny)
(540) PERISCOPE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania oraz aplikacje na urządzenia przenośne do sieci społecznościowych, oprogramowanie komputera do pobrania o charakterze aplikacji na urządzenia przenośne pozwalające na wysyłanie, tworzenie, publikowanie,
edytowanie, pokazywanie, wyświetlanie, blogowanie, współdzielenie, transmitowanie strumieniowe i przekazywanie mediów elektronicznych, filmów wideo, wiadomości w czasie rzeczywistym, treści
rozrywkowych lub informacji za pośrednictwem Internetu i innych
sieci komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do pobrania o charakterze aplikacji na urządzenia przenośne pozwalające
na wysyłanie, tworzenie, publikowanie, edytowanie, pokazywanie,
wyświetlanie, blogowanie, współdzielenie, transmitowanie strumieniowe i przekazywanie mediów elektronicznych, filmów wideo,
wiadomości w czasie rzeczywistym, treści rozrywkowych lub informacji za pośrednictwem Internetu i innych sieci komunikacyjnych,
41 dostarczanie rozrywki online oraz wiadomości w czasie rzeczywistym, usługi reporterskie, usługi w zakresie rozrywki, w tym dostarczanie za pomocą Internetu i innych środków komunikacji transmisji
strumieniowej programów dźwiękowych i audiowizualnych zawierających treści rozrywkowe oraz wiadomości podawane w czasie
rzeczywistym, 42 udostępnianie strony internetowej zawierające
niedostępne do pobrania oprogramowanie pozwalające na nagrywanie, transmitowanie, pokazywanie, wyświetlanie, blogowanie,
współdzielenie i transmitowanie strumieniowe oraz transmitujące
media elektroniczne, filmy wideo, wiadomości w czasie rzeczywistym oraz treści rozrywkowe i inne informacje, udostępnianie tymczasowego dostępu online do oprogramowania niedostępnego
do pobrania pozwalającego na wysyłanie, tworzenie, publikowanie,
edytowanie, pokazywanie, wyświetlanie, blogowanie, współdzielenie, transmitowanie strumieniowe i przekazywanie mediów elektronicznych, filmów wideo wiadomości w czasie rzeczywistym oraz
treści rozrywkowych oraz informacji, udostępnianie internetowej
platformy hostingowej zapewniającej tymczasowe korzystanie z niedostępnego do pobrania oprogramowania pozwalającego użytkownikom na wysyłanie, publikowanie, wyświetlanie, transmitowanie
strumieniowe i współdzielenie filmów wideo i treści cyfrowych,
tworzenie społeczności online dla zarejestrowanych użytkowników
w celu zaangażowania ich w tworzenie sieci społecznościowych,
usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie interfejsu
programowania aplikacji (API) do integracji treści wideo ze stronami internetowymi, aplikacjami i oprogramowaniem dostarczonym
przez osoby trzecie, 45 usługi serwisów społecznościowych online,
dostarczanie platformy dla sieci społecznościowych w Internecie
i w innych sieciach komunikacyjnych dla celów rozrywkowych.
(111) 346380
(220) 2020 11 20
(151) 2021 09 17
(441) 2021 05 31
(732) BON BON KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 521139

(111) 346381
(220) 2020 11 18
(210) 521028
(151) 2021 04 13
(441) 2020 12 28
(732) PagoNxt Merchant Solutions, S.L., Boadilla del Monte (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Getnet
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.01
(510), (511) 9 programy komputerowe do przetwarzania płatności
finansowych obejmujące umożliwienie weryfikacji i autoryzacji kart,
sprawdzanie oszustw i bezpieczny transfer pieniędzy na konta handlowe, elektroniczne terminale płatnicze do przetwarzania płatności
kartami kredytowymi, urządzenia do wprowadzania kodu pin, terminale elektroniczne do elektronicznego przetwarzania płatności kartą kredytową, urządzenia elektroniczne do użytku w przetwarzaniu
transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do obsługi
transakcji finansowych dokonywanych kartami płatniczymi, kartami
bankowymi, kartami kredytowymi, kartami debetowymi, kartami
przedpłaconymi i kartami płatniczymi, oprogramowanie komputerowe do obsługi płatności finansowych za pośrednictwem telefonów
komórkowych, elektroniczne urządzenia do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych, kart przedpłaconych i/lub kart płatniczych, publikacje
elektroniczne mianowicie czasopisma, dzienniki, biuletyny, artykuły,
podręczniki, sprawozdania i raporty zawierające informacje dotyczące usług przetwarzania płatności elektronicznych, zapobiegania
oszustwom i kradzieży tożsamości w związku z usługami przetwarzania płatności elektronicznych, oceny ryzyka w odniesieniu do usługi
przetwarzania płatności elektronicznych, analizy danych transakcji
płatniczych dla firm zarejestrowane na nośnikach komputerowych,
elektroniczne publikacje do pobrania, mianowicie czasopisma,
dzienniki, biuletyny, artykuły, podręczniki, raporty oraz sprawozdania zawierające informacje dotyczące elektronicznego przetwarzania
płatności, zapobiegania oszustwom i kradzieży tożsamości w związku z usługami przetwarzania płatności elektronicznych, oceny ryzyka
w związku z elektronicznym przetwarzaniem płatności oraz analizy
danych transakcji płatniczych dla firm, elektroniczne publikacje elektroniczne w postaci biuletynów, czasopism, dzienników, podręczników, infografiki, sprawozdań i raportów związanych z badaniami
dotyczącymi kwestii finansowych i badaniami dotyczącymi danych
transakcji płatniczych i trendów transakcji, 36 usługi bankowe, usługi
bankowości internetowej, usługi autoryzacji kart kredytowych, kart
debetowych, kart sklepowych, kart bankowych, kart obciążeniowych, kart podarunkowych i innych kart płatniczych, elektroniczny
transfer środków i elektroniczne usługi płatnicze, przetwarzanie
transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych, kart debetowych, kart sklepowych, kart bankowych, kart obciążeniowych,
kart podarunkowych, innych kart płatniczych i mikroprocesorów zawierających dane konta, usługi bankowości internetowej dostępne
za pośrednictwem aplikacji mobilnych do pobrania, przetwarzanie
transakcji kredytowych i debetowych przez łącze telekomunikacyjne, usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności),
mianowicie elektroniczne transakcje debetowe, elektroniczne płatności gotówkowe typu peer-to-peer, transakcje kartami kredytowymi i debetowymi, elektroniczne transakcje gotówkowe, bankowość
elektroniczna za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
elektroniczny transfer środków, elektroniczne usługi przetwarzania transakcji płatności w punkcie sprzedaży, usługi przetwarzania
transakcji pocztowych, usługi przetwarzania transakcji telefonicz-
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nych, usługi przetwarzania cyklicznych transakcji płatniczych, usługi
kont handlowych, mianowicie przetwarzanie transakcji płatniczych,
zarządzanie ryzykiem finansowym, usługi w zakresie zapobiegania
kradzieży tożsamości i oszustwom związane z przetwarzaniem płatności finansowych dokonywanych za pomocą kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych, kart podarunkowych, kart sklepowych, kart przedpłaconych i innych kart zawierających mikroprocesory z danymi konta bankowego w wielu walutach dla rachunków handlowych w formie usług weryfikacji płatności
i funduszy oraz usług autoryzacji kart kredytowych, usługi finansowe
związane z bezpieczną obsługą danych i usług transakcji finansowych online w celu bezpiecznego transferu pieniędzy między bankami, ich klientami i kontami handlowymi, mianowicie zapewnianie
bezpiecznych transakcji handlowych i opcji płatności, finansowe
analizy i konsultacje, wymiana danych finansowych między instytucjami finansowymi i ich klientami, usługi finansowe związane z analizą danych dotyczących transakcji płatniczych, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące usług bankowych i finansowych,
42 monitorowanie prawidłowego funkcjonowania i wydajności czytników kart i urządzeń elektronicznych do obsługi transakcji finansowych i transakcji związanych z nimi, monitorowanie prawidłowego
funkcjonowania urządzeń elektronicznych do pobierania informacji
przechowywanych na kartach kredytowych, kartach debetowych,
kartach sklepowych, kartach bankowych, kartach obciążeniowych,
kartach podarunkowych, innych kartach płatniczych i mikroprocesorach zawierających dane konta, monitorowanie prawidłowego funkcjonowania elektronicznych urządzeń weryfikujących do weryfikacji
autentyczności kart kredytowych, kart debetowych, kart sklepowych, kart bankowych, kart obciążeniowych, kart podarunkowych,
innych kart płatniczych i mikroprocesorów zawierających dane konta, usługi dostawcy aplikacji (ASP) w zakresie oprogramowania aplikacji do telefonów komórkowych i bezprzewodowych komputerów
przenośnych w celu umożliwienia użytkownikom dokonywania płatności elektronicznych i otrzymywania, odkupywania i zarządzania
elektronicznymi paragonami i kuponami elektronicznymi, wynajem
i wypożyczanie urządzeń i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego, dzierżawa urządzeń i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego, usługi szyfrowania
danych, dzierżawa, wynajem i wypożyczanie urządzeń i sprzętu
komputerowego, oprogramowania i programów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące monitorowania prawidłowego funkcjonowania finansowych urządzeń elektronicznych, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące dostawcy aplikacji
(ASP) w zakresie oprogramowania aplikacji do telefonów komórkowych i bezprzewodowych komputerów przenośnych dla usług bankowych i finansowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie wynajmu i dzierżawy urządzeń i sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania komputerowego.

(111) 346382
(220) 2020 11 24
(210) 521325
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Y2M
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.11
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, nauka gimnastyki, kultura
fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
(111) 346383
(151) 2021 09 07

(220) 2020 11 24
(441) 2021 05 24

(210) 521326
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(732) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Y2M
(540)

(591) czarny, biały, ciemnoczerwony, czerwony
(531) 29.01.13, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.11, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.17, 26.04.18, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.21, 27.07.24
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, nauka gimnastyki, kultura
fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
(111) 346384
(220) 2020 11 24
(210) 521327
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YES2MOVE
(540)

(591) czarny, biały, ciemnoczerwony, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03,
26.11.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.21, 27.07.24, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, nauka gimnastyki, kultura
fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
(111) 346385
(220) 2020 11 24
(210) 521328
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Y2M
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.06,
26.11.11, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.21, 27.07.24
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, nauka gimnastyki, kultura
fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.

(111) 346386
(220) 2020 11 24
(210) 521330
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YES2MOVE
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03,
26.11.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.21, 27.07.24
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, nauka gimnastyki, kultura
fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
(111) 346387
(220) 2020 11 26
(210) 521452
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laboratorium Diagnostyki COVID-19 Instytutu Genetyki
Człowieka Polskiej Akademii Nauk
(540)
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(540)

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 40 usługi obróbki metali, w szczególności wycinanie laserowe, wykrawanie blach, spawanie stali węglowych, stali stopowych
i aluminium, obróbka plastyczna: gięcie blach, gięcie elementów małogabarytowych, gięcie rur, głównie rur z aluminium i innych metali
lekkich, nadawanie rurom wybranych, nawet bardzo skomplikowanych kształtów, obróbka skrawaniem, malowanie proszkowe.
(111) 346389
(220) 2020 11 27
(210) 521479
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) BANDI COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czosnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dr Skóra
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do demakijażu, maseczki
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, produkty
i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, emulsje do twarzy i ciała do celów leczniczych,
płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, żeli, oliwek balsamów, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety
do celów leczniczych, 44 salony piękności, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi.
(111) 346390
(220) 2020 12 10
(210) 522047
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) INGIELEWICZ MARCIN, KOSECKI MACIEJ STUDIO 12 SPÓŁKA
CYWILNA, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kolczykomat.pl
(540)

(591) zielony, jasnoróżowy, różowy, ciemnoróżowy, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.15, 01.13.15
(510), (511) 44 usługi medyczne i diagnostyczne, usługi w zakresie badań, analiz i testów naukowych, w tym badań, analiz i testów z zakresu genetyki, prowadzonych w celach diagnostycznych
i medycznych, usługi w zakresie prowadzenia analiz genetycznych
i ich interpretowania, usługi informacyjne i doradcze w odniesieniu
do wszystkich wymienionych wyżej usług.

(591) czarny, jasnoszary, ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 26.11.25, 26.01.03, 29.01.13
(510), (511) 14 kolczyki do piercingu, kółka do piercingu, zestawy
do piercingu, 35 sprzedaż internetowa-hurtowa i detaliczna biżuterii, zestawów do piercingu, sprzedaż stacjonarna-hurtowa i detaliczna biżuterii, zestawów do piercingu, sprzedaż biżuterii, zestawów
do piercingu przy wykorzystaniu maszyn vendingowych.

(111) 346388
(220) 2020 11 27
(210) 521470
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732) FLUDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Środa Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLUDRA METALWORK

(111) 346391
(220) 2020 12 14
(210) 522165
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) VENOL MOTOR OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CROST
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(510), (511) 4 oleje smarujące do przemysłowych urządzeń chłodzących, oleje i tłuszcze przemysłowe, oleje i tłuszcze mineralne do celów przemysłowych, smary do maszyn i urządzeń przemysłowych,
smary, kompozycje i środki pochłaniające pył i kurz, mieszanki w postaci olejów wiążące pył, preparaty wiążące kurz, paliwo silnikowe,
oleje silnikowe, oleje napędowe, oleje samochodowe, oleje smarowe, oleje mineralne, oleje syntetyczne, oleje techniczne, dodatki niechemiczne do paliwa.

(111) 346392
(220) 2020 12 15
(210) 522191
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) VENOL MOTOR OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROST Motor oils & lubricants
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje smarujące do przemysłowych urządzeń chłodzących, oleje i tłuszcze przemysłowe, oleje i tłuszcze mineralne do celów przemysłowych, smary do maszyn i urządzeń przemysłowych,
smary, kompozycje i środki pochłaniające pył i kurz, mieszanki w postaci olejów wiążące pył, preparaty wiążące kurz, paliwo silnikowe,
oleje silnikowe, oleje napędowe, oleje samochodowe, oleje smarowe, oleje mineralne, oleje syntetyczne, oleje techniczne, dodatki niechemiczne do paliwa.
(111) 346393
(220) 2020 12 21
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 07
(732) PARTY PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Mrokowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Party Pal
(540)

(210) 522464

(531) 02.09.04, 26.01.06, 26.01.10, 26.01.16, 24.17.02, 27.05.13,
27.05.01
(510), (511) 3 brokat do ciała, lakier do włosów, 4 świece, 8 pompki
ręczne, sztućce, 9 okulary, 16 torby papierowe, pudełka z papieru lub
kartonu, 21 talerzyki papierowe, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, 25 kapelusze papierowe, czapki (nakrycia głowy), długie luźne
stroje, stroje na maskaradę, 26 girlandy sztuczne, 28 balony na przyjęcia, papierowe czapeczki na przyjęcia, bańki mydlane (zabawki).
(111) 346394
(220) 2021 01 12
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) WIDOMSKI MICHAŁ, Chmielnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUG
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 7 maszyny do ostrzenia, palniki gazowe do lutowania, piły
[maszyny], pompy, maszyny na powietrze sprężone, kompresory, akcesoria pneumatyczne, przecinarki (narzędzia mechaniczne), pompy
smarownicze, spawarki elektryczne, maszyny do ubijania, palniki gazowe do cięcia, generatory prądu, przewody ciśnieniowe jako części
narzędzi, narzędzia ogrodowe [maszyny], kosy spalinowe, zagęszczarki do gruntu i betonu, pompy wodne, urządzenia do spawania łukiem
elektrycznym, dystrybutory paliwa, 8 kamienie szlifierskie, klucze maszynowe (stałe), klucze maszynowe nastawne, lewarki uruchamiane
ręcznie, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, piły (narzędzia), wiertła,
tarcze szlifierskie, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, szlifierskie, frezy, gwintownice, imadła, podnośniki, narzędzia ogrodowe [ręczne],
9 urządzenia do ładowania akumulatorów, miarki, taśmy miernicze,
prostowniki prądu, maski spawalnicze, suwmiarki, sprzęt kontrolno-pomiarowy w tym multimetry, pirometry, dalmierze, poziomnice laserowe, czujniki w tym czujniki tlenku węgla, przetwornice elektryczne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 11 sprzęt
ogrodniczy do podlewania jako instalacja, instalacje do automatycznego podlewania, zraszacze do nawadniania, zraszacze ogrodowe
[automatyczne], zraszacze [automatyczne] do instalacji na powierzchni, zraszacze [automatyczne] do instalacji pod ziemią, zraszacze [automatyczne instalacje] do nawadniania kwiatów i roślin, węże ogrodowe
do podlewania z łącznikami jako części instalacji, końcówki rozpylające,
rozpylacze [instalacje automatyczne] do podlewania, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu i hurtowni tradycyjnych oraz za pośrednictwem Internetu: maszynami i obrabiarkami, narzędziami o napędzie
innym niż ręczny, maszynami do ostrzenia, palnikami gazowymi do lutowania, piłami (maszynami), podnośnikami, pompami, maszynami
na powietrze sprężone, kompresorami, akcesoriami pneumatycznymi,
przecinarkami (narzędziami mechanicznymi), pompami smarowniczymi, spawarkami elektrycznymi, maszynami do ubijania, palnikami
gazowymi do cięcia, generatorami prądu, przewodami ciśnieniowymi
jako części narzędzi, narzędziami ogrodowymi, kosami spalinowymi,
zagęszczarkami do gruntu i betonu, z narzędziami i przyrządami ręcznymi, kamieniami szlifierskimi, kluczami maszynowymi (stałymi), kluczami maszynowymi nastawnymi, lewarkami uruchamianych ręcznie,
narzędziami ręcznymi sterowane ręcznie, piłami (narzędziami), wiertłami, tarczami szlifierskimi, cęgami do cięcia drutu, tarczami ciernymi,
szlifierskimi, frezami, gwintownicami, imadłami, urządzeniami do ładowania akumulatorów, urządzeniami do spawania łukiem elektrycznym, miarkami, taśmami mierniczymi, prostownikami prądu, maskami
spawalniczymi, suwmiarkami, dystrybutorami paliwa, sprzętami kontrolno-pomiarowymi w tym multimetrami, pirometrami, dalmierzami,
poziomnicami laserowymi, czujnikami w tym czujnikami tlenku węgla,
prostownikami prądu, przetwornicami elektrycznymi, urządzeniami
do ładowania akumulatorów elektrycznych, sprzętami ogrodniczymi
do podlewania w tym zraszaczami do trawników, wężami ogrodowymi do podlewania z łącznikami, końcówkami rozpylającymi i rozpylaczami, pompami wodnymi, usługi importowo-eksportowe w zakresie
wyżej wymienionych artykułów.

(111) 346395
(220) 2021 01 12
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) WIDOMSKI MICHAŁ, Chmielnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Notig Tools
(540)

(210) 523017

(210) 523016
(591) szary, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do ostrzenia, palniki gazowe do lutowania, piły
[maszyny], pompy, maszyny na powietrze sprężone, kompresory, akcesoria pneumatyczne, przecinarki (narzędzia mechaniczne), pompy
smarownicze, spawarki elektryczne, maszyny do ubijania, palniki gazowe do cięcia, generatory prądu, przewody ciśnieniowe jako części
narzędzi, narzędzia ogrodowe [maszyny], kosy spalinowe, zagęszczarki do gruntu i betonu, pompy wodne, urządzenia do spawania łukiem
elektrycznym, dystrybutory paliwa, 8 kamienie szlifierskie, klucze maszynowe (stałe), klucze maszynowe nastawne, lewarki uruchamiane
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ręcznie, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, piły (narzędzia), wiertła,
tarcze szlifierskie, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, szlifierskie, frezy, gwintownice, imadła, podnośniki, narzędzia ogrodowe [ręczne],
9 urządzenia do ładowania akumulatorów, miarki, taśmy miernicze,
prostowniki prądu, maski spawalnicze, suwmiarki, sprzęt kontrolno-pomiarowy w tym multimetry, pirometry, dalmierze, poziomnice laserowe, czujniki w tym czujniki tlenku węgla, przetwornice elektryczne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 11 sprzęt
ogrodniczy do podlewania jako instalacja, instalacje do automatycznego podlewania, zraszacze do nawadniania, zraszacze ogrodowe
[automatyczne], zraszacze [automatyczne] do instalacji na powierzchni, zraszacze [automatyczne] do instalacji pod ziemią, zraszacze [automatyczne instalacje] do nawadniania kwiatów i roślin, węże ogrodowe
do podlewania z łącznikami jako części instalacji, końcówki rozpylające,
rozpylacze [instalacje automatyczne] do podlewania, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu i hurtowni tradycyjnych oraz za pośrednictwem Internetu: maszynami i obrabiarkami, narzędziami o napędzie
innym niż ręczny, maszynami do ostrzenia, palnikami gazowymi do lutowania, piłami (maszynami), podnośnikami, pompami, maszynami
na powietrze sprężone, kompresorami, akcesoriami pneumatycznymi,
przecinarkami (narzędziami mechanicznymi), pompami smarowniczymi, spawarkami elektrycznymi, maszynami do ubijania, palnikami
gazowymi do cięcia, generatorami prądu, przewodami ciśnieniowymi
jako części narzędzi, narzędziami ogrodowymi, kosami spalinowymi,
zagęszczarkami do gruntu i betonu, z narzędziami i przyrządami ręcznymi, kamieniami szlifierskimi, kluczami maszynowymi (stałymi), kluczami maszynowymi nastawnymi, lewarkami uruchamianych ręcznie,
narzędziami ręcznymi sterowane ręcznie, piłami (narzędziami), wiertłami, tarczami szlifierskimi, cęgami do cięcia drutu, tarczami ciernymi,
szlifierskimi, frezami, gwintownicami, imadłami, urządzeniami do ładowania akumulatorów, urządzeniami do spawania łukiem elektrycznym, miarkami, taśmami mierniczymi, prostownikami prądu, maskami
spawalniczymi, suwmiarkami, dystrybutorami paliwa, sprzętami kontrolno-pomiarowymi w tym multimetrami, pirometrami, dalmierzami,
poziomnicami laserowymi, czujnikami w tym czujnikami tlenku węgla,
prostownikami prądu, przetwornicami elektrycznymi, urządzeniami
do ładowania akumulatorów elektrycznych, sprzętami ogrodniczymi
do podlewania w tym zraszaczami do trawników, wężami ogrodowymi do podlewania z łącznikami, końcówkami rozpylającymi i rozpylaczami, pompami wodnymi, usługi importowo-eksportowe w zakresie
wyżej wymienionych artykułów.

zujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji, w których
mięso przygotowuje się na oczach, klientów, usługi rezerwacji miejsc
w restauracjach, usługi cateringu zewnętrznego, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i, transportem (catering), usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym
krojeniu szynki, podczas wesel i prywatnych imprez, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki, podczas targów,
degustacji i imprez publicznych.

(111) 346396
(220) 2021 01 15
(210) 523244
(151) 2021 09 29
(441) 2021 05 24
(732) PIOTROWSKI TOMASZ, PIOTROWSKA EWA CIAO NAPOLI
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ciao Napoli
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe, kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i, transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia, restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi restauracji
hotelowych, restauracje z grillem, usługi mobilnych restauracji, restauracje dla turystów, usługi restauracji hiszpańskich, usługi restauracji japońskich, usługi restauracji washoku, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi
restauracji sprzedających sushi, usługi barów i restauracji, rezerwacja stolików w restauracjach, informacja o usługach restauracyjnych,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, restauracje oferujące dania na wynos, usługi w zakresie restauracji [brasserie], udostępnianie opinii
na temat restauracji, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi restauracyjne łącznie
z wyszynkiem, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi restauracji specjali-

(111) 346398
(220) 2021 01 22
(210) 523572
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 10
(732) DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY OŁTASZYN
(540)

(111) 346397
(220) 2021 01 20
(210) 523390
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 22
(732) ASSERO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CyberCent
(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, rachunkowość komputerowa, księgowość administracyjna, rachunkowość,
księgowość i audyt, fakturowanie, analizy kosztów, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, planowanie, doradztwo podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, doradztwo
podatkowe dotyczące prowadzenia rachunków, audyt działalności
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, fakturowanie, informacja
o działalności gospodarczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
przygotowanie listy płac, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi sekretarskie, usługi wypełniania zeznań podatkowych, 36 doradztwo finansowe dotyczące podatków, doradztwo podatkowe nie dotyczące prowadzenia rachunków, analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo
w sprawach finansowych, inwestycje finansowe, kapitałowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, transfery
elektroniczne wirtualnych walut, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji
finansowych, usługi badań dotyczących finansów.

(591) niebieski, granatowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.13.01
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35
Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, Prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
nieruchomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlowych
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
Organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
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on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod
kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej,
36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku
nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi
i gruntami, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości,
Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali
i powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.

(111) 346399
(220) 2021 01 25
(151) 2021 09 29
(441) 2021 05 24
(732) BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRALOVE
(540)

(210) 523611

(591) czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Buty, 30 Wyroby spożywcze, Czekolada, Herbata, 32 Piwo, 33 Wyroby i napoje alkoholowe, Likiery, Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 43 Usługi hotelarskie, Biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty).
(111) 346400
(220) 2021 01 26
(210) 523632
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) PRIVATE ENTERPRISE SVITLE, Kijów (UA)
(540) (znak słowny)
(540) hike
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne i gazowane, Napoje i soki owocowe, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe
do sporządzania napojów, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], Brzeczka piwna, Drinki
na bazie piwa, Piwa smakowe, Woda gazowana, Preparaty do produkcji wody gazowanej, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa,
Owocowe nektary, bezalkoholowe, Napój imbirowy, Winogrona
(Moszcz-), niesfermentowany, Napoje izotoniczne, Kwas chlebowy,
Lemoniada, Woda litowa, Piwo słodowe, Brzeczka słodowa, Moszcz,
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców,
Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Bezalkoholowe
wyciągi z owoców, Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Orszada, Pastylki do napojów
gazowanych, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje na bazie ryżu, inne
niż substytuty mleka, Sarsaparilla (Napoje bezalkoholowe z-), Woda
selcerska, Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Sorbety
[napoje], Napoje na bazie owoców lub warzyw, Woda sodowa, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Syrop do lemoniady, Woda
stołowa, Sok pomidorowy [napój], Soki warzywne [napoje], Woda
[napoje], Napoje serwatkowe.
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(111) 346401
(220) 2021 01 27
(210) 523691
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Superbet-Warszawa jest super!
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie
[organizacja] usługami w zakresie gier, Rozrywka, Rozrywka on-line,
Rozrywka interaktywna online, Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, Zakłady konne,
Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów
sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard,
Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier
hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn
online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(111) 346402
(220) 2021 01 27
(210) 523692
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Superbet-Kraków jest super!
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie
[organizacja] usługami w zakresie gier, Rozrywka, Rozrywka on-line,
Rozrywka interaktywna online, Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, Zakłady konne,
Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów
sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard,
Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier
hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn
online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(111) 346403
(220) 2021 01 28
(210) 523750
(151) 2021 09 30
(441) 2021 05 24
(732) BISICKY EWELINA THE BAD HOMBRE, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CM LA CHICA MALA
(540)

(591) brązowy, ciemnobrązowy
(531) 27.05.02, 27.05.22, 27.01.06, 29.01.12
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(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, Perły, Metale szlachetne i ich imitacje, 25 Odzież damska, Odzież dziecięca, Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy.

Nr 1/2022

(540)

(111) 346404
(220) 2021 01 29
(210) 523789
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) WILK JACEK BIGFARM SPÓŁKA CYWILNA, Motycz (PL);
SZERSZON IWONA BIGFARM SPÓŁKA CYWILNA, Motycz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BigFarm
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 31 Drożdże dla bydła, pasze dla zwierząt, dodatki paszowe, wapno do pasz, koncentraty paszowe, koncentraty mineralno-witaminowe jako dodatki do pasz, mączki dla zwierząt, proteiny dla
zwierząt, preparaty do tuczenia zwierząt, środki spożywcze dla bydła, preparaty mlekozastępcze dla zwierząt, prefiksy mineralno-witaminowe, koncentraty dla zwierząt, koncentraty do żywienia zwierząt, koncentraty dla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu, koncentraty
do spożycia przez bydło, trzodę chlewną oraz drób, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, ptaków i ryb, kiszonki służące jako pokarm dla
zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, proteiny dla
zwierząt, pokarm dla ptaków, makuchy rzepaku dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, suchary dla psów, preparaty do tuczenia zwierząt, wodorosty dla zwierząt, ziarno do żywienia
zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 346405
(220) 2021 02 01
(210) 523865
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) Herba Germany GmbH, Hamburg (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ryż-fit Gotowy w 8 Minut RYŻ PARBOILED, DŁUGOZIARNISTY
4 torebki Zawsze się uda! Gwarancja jakości
(540)

(591) żółty, biały, zielony, czerwony, czarny
(531) 29.01.15, 05.07.02, 11.03.05, 27.05.01
(510), (511) 30 Ryż.
(111) 346406
(220) 2021 02 01
(210) 523866
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) Herba Germany GmbH, Hamburg (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWOŚĆ ryż-fit Feelgood BIaŁa FaSOLa, naSIona CHIA oraz
QUINOA I WarzYWa, UGOTOWane na Parze ŹRÓDŁO BŁONNIKA
POKARMOWEGO GOTOWE W 2 MIN 100g produktu dostarcza:
Energia 405 kJ 97 kcal

(591) żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, biały,
ciemnoniebieski, jasnoniebieski, brązowy, jasnoszary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 02.03.02, 02.03.18, 25.01.13,
11.03.05, 05.09.19
(510), (511) 29 Gotowe dania na bazie warzyw, 30 Gotowe dania
na bazie komosy ryżowej i nasion chia.
(111) 346407
(220) 2021 02 01
(210) 523867
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) Herba Germany GmbH, Hamburg (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWOŚĆ ryż-fit Feelgood CIECIERZYCA Z QUINOA
I WARZYWAMI UGOTOWANA NA PARZE ŹRÓDŁO BŁONNIKA
POKARMOWEGO GOTOWE W 2 MIN 100g produktu dostarcza: 532
kJ 127 kcal
(540)

(591) biały, żółty, pomarańczowy, brązowy, ciemnoniebieski,
jasnoniebieski, zielony, jasnobrązowy, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 25.01.13, 02.03.02, 02.03.18,
05.09.19
(510), (511) 29 Gotowe dania na bazie warzyw, 30 Gotowe dania
na bazie komosy ryżowej.
(111) 346408
(220) 2021 02 01
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 10
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALERIC SPRAY

(210) 523916

Nr 1/2022
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(540)
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(540) Hydrogen Poland
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, energetyką, rozwojem energetyki,
odnawialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych źródeł
energii, paliwami alternatywnymi, rozwojem paliw alternatywnych,
rozwojem gospodarki, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu,
Organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu
edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji wolontariatu, Organizowanie seminariów,
sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu promocji edukacji, oświaty,
wychowania, nauki, ochrony zdrowia, energetyki, rozwoju energetyki, odnawialnych źródeł energii, rozwoju odnawialnych źródeł
energii, paliw alternatywnych, rozwoju paliw alternatywnych, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu
i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz organizacji wolontariatu, Publikowanie, w tym publikacja elektroniczna i on-line książek, periodyków i tekstów związanych z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia,
energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami energii,
rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami alternatywnymi,
rozwojem paliw alternatywnych, rozwojem gospodarki, kultury
i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną
środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
promocją i organizacją wolontariatu, 42 Doradztwo w zakresie energetyki, rozwoju energetyki, odnawialnych źródeł energii, rozwoju
odnawialnych źródeł energii, paliw alternatywnych, rozwoju paliw
alternatywnych, 45 Usługi w zakresie pomocy i doradztwa prawnego podmiotom prowadzącym działalność związaną z edukacją,
oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami alternatywnymi, rozwojem paliw
alternatywnych, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją
wolontariatu.

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały, żółty, jasnożółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 19.03.25, 26.04.02, 26.04.18, 26.13.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych,
Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku
dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych,
Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty
biobójcze do celów medycznych, Preparaty biologiczne do celów
medycznych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny
farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów medycznych, Środki
sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy
do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty
i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty,
Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń,
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące
do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn,
Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(591) złoty, niebieski, różowy
(531) 24.09.05, 24.09.03, 24.09.07, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki dla dzieci,
5 Mleko w proszku dla niemowląt, Mleko w proszku [żywność dla
niemowląt], Mleko w proszku dla niemowląt i małych dzieci, Żywność dla dzieci i niemowląt, Preparaty żywnościowe dla niemowląt
i małych dzieci, 10 Butelki dla dzieci, Smoczki dla dzieci, 24 Kocyki
dziecięce, 25 Pajacyki dla dzieci [odzież], Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież dla małych dzieci, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt
i małych dzieci, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież dziecięca,
Spodnie dziecięce, Koszulki dla dzieci, Wyprawki dziecięce [odzież],
Letnie ubranka dla dzieci, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci,
Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony dla niemowląt
i małych dzieci, Nakrycia głowy dla dzieci, 28 Artykuły do zabawy dla
dzieci, Zabawki dla dzieci, 29 Mleko w proszku, Mleko organiczne,
Mleko kozie, 30 Herbaty, Herbaty owocowe, Zioła suszone.

(111) 346409
(220) 2021 02 02
(210) 523992
(151) 2021 09 27
(441) 2021 06 07
(732) STOWARZYSZENIE POLSKA IZBA MAGAZYNOWANIA ENERGII
I ELEKTROMOBILNOŚCI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(111) 346411
(220) 2021 02 04
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIPACTIVE FORTE

(111) 346410
(220) 2021 02 01
(151) 2021 09 29
(441) 2021 05 24
(732) MAŁECKI PIOTR, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NenaBaby
(540)

(210) 524028

(210) 524115
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(540)

(591) biały, czerwony, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów
medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice,
Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty
przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady
do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje,
zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna,
Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy
i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu
do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów.
(111) 346412
(220) 2021 02 04
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) VALUE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Value Finance
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.09

(210) 524124
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(510), (511) 35 Doradztwo księgowe, doradztwo w zakresie podatków, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych,
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, badania
dotyczące działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, księgowość i rachunkowość, skomputeryzowana księgowość, usługi księgowe biegłych księgowych nabywanie
przedsiębiorstw, nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz
osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizacja
działalności gospodarczej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie
działalności gospodarczej, planowanie strategiczne dla działalności
gospodarczej, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, prowadzenie
przedsiębiorstw [dla osób trzecich], skomputeryzowane zarządzanie
działalnością gospodarczą, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi planowania dla przedsiębiorstw, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej,
usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej.

(111) 346413
(220) 2021 02 05
(210) 524260
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) EIFFAGE IMMOBILIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kocham Pragę
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 Materiały w formie elektronicznej, w szczególności: publikacje, teksty, obrazy i prezentacje multimedialne w postaci elektronicznej, w tym materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty,
foldery, prezentacje, broszury, ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia,
bilety, bony i kupony, diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, reprodukcje graficzne, Notesy elektroniczne, Mobilne aplikacje, Aplikacje mobilne na telefon, Edukacyjne aplikacje mobilne, Aplikacje internetowe, Kupony mobilne do pobrania, Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie do użytku w urządzeniach mobilnych, Oprogramowanie umożliwiające bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, w tym pomiędzy komputerami, serwerami, laptopami, palmtopami, telefonami
komórkowymi, telefonami bezprzewodowymi, smartfonami, wideofonami oraz innymi bezprzewodowymi urządzeniami elektronicznymi, Oprogramowanie komputerowe do odbierania, nagrywania,
zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, Oprogramowanie umożliwiające połączenie on-line z portalami internetowymi i bazami danych, Oprogramowanie umożliwiające transfer
danych i oprogramowania pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, Oprogramowanie służące do lokalizacji użytkowników,
określania ich preferencji na podstawie zebranych wcześniej danych,
komunikowania ich ze sobą oraz do synchronizacji i transmisji treści
reklamowych oraz informacji związanych z wydarzeniami kulturalnymi i towarzyskimi, mapami, nawigacją, ruchem ulicznym i pogodą
do ich urządzeń i przyrządów bezprzewodowych, Elektroniczne
i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty (dyski) CD i DVD, pamięci
USB/pendrive’y, karty pamięci i dyski zewnętrzne, Kody telematyczne, kody QR, Karty kodowane magnetycznie, 16 Materiały drukowa-
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ne, w tym papierowe materiały reklamowe, szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, magazyny
ilustrowane (periodyki), publikacje, prospekty, foldery, prezentacje,
broszury, ulotki, katalogi, kartoteki, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, bilbordy, afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń,
bilety, bony i kupony, Wizytówki, karty nie kodowane magnetycznie,
Artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, w tym:
adresarki, płytki adresowe do adresarek, zeszyty, notesy, bloczki
do pisania, papeteria, papier listowy, koperty, teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki do książek,
diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, druki,
odbitki i reprodukcje graficzne, Karty niekodowane magnetycznie,
Przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, Zestawy przyborów do pisania, Piórniki, etui
na pióra i długopisy, Podstawki do długopisów i ołówków, przyciski
do papieru, Szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
Opakowania papierowe, opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka kartonowe lub papierowe, rury tekturowe, Kosze i pojemniki na listy, kasetki na papeterię, Chorągiewki papierowe, Torby
i materiały do pakowania z papieru i/lub tworzyw sztucznych, 20
Wieszaki na klucze, meble nadmuchiwane, poduszki nadmuchiwane, balony reklamowe nadmuchiwane, obiekty nadmuchiwane
do celów reklamowych, Nie ujęte w innych klasach elementy wystroju wnętrz i artykuły dekoracyjne wykonane z drewna, korka, trzciny,
wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, Artykuły reklamowe i promocyjne w postaci statuetek, figurek,
dzieł sztuki, ozdób, dekoracji, biżuterii i naczyń wykonanych z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych i/lub takie artykuły wykonane przez połączenie
ze sobą dwóch lub więcej wymienionych wyżej rodzajów materiałów,
35 Usługi w zakresie public relations, Usługi w zakresie zarządzania
i administrowania działalnością gospodarczą z uwzględnieniem zasad
CSR (społecznej działalności biznesu), Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi
urządzeniami elektronicznymi, Usługi w zakresie reklamy, marketingu
i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem portali internetowych i mediów społecznościowych, Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone przy wykorzystaniu kodów
telematycznych i kodów QR, Pośrednictwo w udostępnianiu odbiorcom kodów telematycznych i kodów QR usługi w zakresie reklamy,
marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem radia, telewizji i prasy i/lub z wykorzystaniem bilbordów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, Reklama mobilna na pojazdach,
Usługi w zakresie opracowywania i publikowania tekstów i materiałów reklamowych, Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów
reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów
i broszur, Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, loterii,
zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi
polegające na świadczeniu pomocy w prowadzeniu działalności
handlowej i gospodarczej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami,
Usługi w zakresie zarządzania w działalności handlowej i gospodarczej, Usługi w zakresie administrowania działalnością handlową i gospodarczą, Usługi w zakresie dostarczania informacji handlowych
do osób trzecich, Usługi w zakresie udostępniania miejsca na stronach internetowych zawierających reklamy promujące przedsiębiorstwa, towary i usługi osób trzecich, Usługi w zakresie udostępniania
miejsca na stronach internetowych, na których użytkownicy mogą
wystawiać towary i/lub usługi na sprzedaż i dokonywać zakupów towarów i/lub usług oferowanych przez innych, Usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, Usługi w zakresie rynkowych badań
statystycznych, Usługi w zakresie badań rynkowych służących określaniu rynkowych preferencji odbiorców, Prace biurowe, Usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi
na serwerach, w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji w plikach komputerowych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu i sieci
bezprzewodowych, Usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych oraz sortowania, systematyzacji i wyszuki-
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wania danych w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie
księgowości i rachunkowości, w tym usługi w tym zakresie świadczone on-line, Usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 36 Usługi deweloperskie, polegające na pośredniczeniu w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane
oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy obiektów
i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów
użyteczności publicznej, przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia
lub wydzierżawienia, Usługi w zakresie finansowania przedsięwzięć
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu
do użytku obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, Usługi doradcze i usługi pośrednictwa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu i/lub dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie
administrowania i zarządzania nieruchomościami, Usługi doradcze
w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, Usługi
w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi doradztwa finansowego
w zakresie ustanawiania hipotek, uzyskiwania kredytów hipotecznych i zawierania umów kredytowych, Usługi polegające na kredytowaniu inwestycji budowlanych oraz na tworzeniu funduszów budownictwa mieszkaniowego, Usługi maklerskie w zakresie
nieruchomości, Usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, Usługi
w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi w zakresie organizacji, prowadzenia i obsługi wydarzeń
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizacja zbiórek charytatywnych, Usługi w zakresie sponsorowania finansowego, Usługi w zakresie sponsorowania i patronatu finansowego, Usługi w zakresie sponsorowania imprez o charakterze
kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi informacyjne
i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 37
Usługi polegające na uzbrajaniu terenu pod inwestycje budowlane,
Usługi polegające na rozbiórce i burzeniu obiektów budowlanych
w celu pozyskania gruntów pod inwestycje budowlane, Usługi deweloperskie polegające na prowadzeniu prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych
i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, Usługi w zakresie tynkowania, Usługi malarskie, Usługi w zakresie konserwacji,
restauracji, odnawiania i zabezpieczania dzieł sztuki, Usługi w zakresie nadzoru budowlanego nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu do użytku wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych,
biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej,
Usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstrukcyjne, montażowe,
wykończeniowe, naprawcze, remontowe, restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa, Usługi w zakresie budowania
kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych oraz osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi w zakresie budownictwa „pod klucz”, Usługi w zakresie wykonywania wszelkich instalacji
budowlanych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych
i wodno-kanalizacyjnych, Usługi polegające na wykonywaniu konstrukcji i pokryć dachowych, Usługi polegające na wykonywaniu robót ziemnych i nawierzchniowych, Usługi informacyjne dotyczące
robót budowlanych oraz robót konstrukcyjnych, montażowych, wykończeniowych, naprawczych, remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych i instalacyjnych w dziedzinie budownictwa, Usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej
usług, 41 Usługi z zakresu kultury, edukacji i rozrywki, Usługi w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym
lub rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym,
Usługi w zakresie udzielania informacji o wydarzeniach i imprezach
kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych oraz rezerwacji miejsc
na te imprezy i wydarzenia, Usługi w zakresie organizacji, prowadzenia i obsługi zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń, Usługi w zakresie organizowania wystaw, loterii, zawodów i konkursów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub
rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć,
konkursów i wystaw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub
rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia wystaw
o charakterze artystycznym, Usługi muzeów, Usługi w zakresie udostępniania obiektów muzealnych, Usługi w zakresie udostępniania
pomieszczeń i sprzętu muzealnego, Usługi w zakresie wystaw muze-
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alnych, w tym wystaw stałych i czasowych, Usługi kustoszy muzealnych, przewodników muzealnych i animatorów kultury, Usługi artystów plastyków i twórców graffiti, Usługi artystów malarzy, Usługi
w zakresie artystycznego malowania murali, Usługi redaktorskie
i wydawnicze, Usługi w zakresie publikowania tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Usługi w zakresie publikacji książek, czasopism,
broszur, ulotek i materiałów informacyjnych, edukacyjnych i instruktażowych, Usługi w zakresie dystrybucji książek, czasopism, broszur,
ulotek i materiałów informacyjnych, edukacyjnych i instruktażowych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
wszystkich wymienionych wyżej usług, 42 Usługi architektów i biur
projektowych, Usługi projektowe w dziedzinie urbanistyki i budownictwa, Usługi projektowe w dziedzinie architektury, w tym również
architektury wnętrz i architektury przestrzeni, Usługi projektowe
w zakresie dekoracji i wyposażenia wnętrz, Usługi artystów grafików,
Usługi w zakresie grafiki artystycznej, Usługi projektowe dotyczące
planowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych
oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi w zakresie
technicznego doradztwa budowlanego, Usługi polegające na prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych w zakresie zagospodarowania przestrzeni, Usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska,
Usługi w zakresie prowadzenia pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów gruntu, Usługi polegające na wykonywaniu badań, ekspertyz,
opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych,
sklepów internetowych i aplikacji internetowych, Usługi w zakresie
hostingu aplikacji mobilnych, Usługi w zakresie projektowania
i opracowywania oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
Usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych
wyżej usług.

(111) 346414
(220) 2021 02 05
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 10
(732) Sara Lee Foods, LLC., Chicago (US)
(540) (znak słowny)
(540) State Fair
(510), (511) 29 Hot dogi w cieście kukurydzianym.

(210) 524262

(111) 346415
(220) 2021 02 05
(210) 524263
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 10
(732) Sara Lee Foods, LLC., Chicago (US)
(540) (znak słowny)
(540) Hillshire Farm
(510), (511) 29 Mięso gotowe do spożycia, w szczególności szynka,
kiełbasa, wieprzowina, wołowina i drób.
(111) 346416
(220) 2021 02 05
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 10
(732) Sara Lee Foods, LLC., Chicago (US)
(540) (znak słowny)
(540) Hillshire Farm
(510), (511) 30 Kanapki.

(210) 524264

(111) 346417
(220) 2021 02 10
(210) 524381
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) Project Management Institute, Inc., Newtown Square (US)
(540) (znak słowny)
(540) PMI
(510), (511) 38 Zapewnianie dostępu do stron internetowych i portali użytkownikom w dziedzinie zarządzania projektami i zawodu kierownika projektów, 41 Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania w postaci magazynów, biuletynów, dzienników,
raportów, przewodników, materiałów dydaktycznych, podręczników
i książek w dziedzinie zarządzania projektami, Usługi edukacyjne,
mianowicie prowadzenie zajęć, seminariów i konferencji w dziedzinie zarządzania projektami, Udostępnianie kursów szkoleniowych
on-line w dziedzinie zarządzania projektami, Prowadzenie programów edukacyjnych z zakresu zarządzania projektami, Udostępnianie
nie do pobrania webinariów w dziedzinie zarządzania projektami,
Przyznawanie nagród honorujących renomę i stanowiących czynnik
motywujący w celu uznania wysokiej jakości w zakresie zarządzania
projektem, Udostępnianie interaktywnej strony internetowej w dzie-
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dzinie zarządzania projektami i zawodu kierownika projektów, Udostępnianie wideo on-line nie do pobrania w dziedzinie zarządzania
projektami, 42 Opracowanie dobrowolnych norm w zakresie zarządzania projektami, Testowanie, analiza i ocena wiedzy, umiejętności
i zdolności osób trzecich w dziedzinie zarządzania projektami w celu
określenia zgodności ze standardami akredytacji i przyznawania
poświadczeń w związku z tym, Badania w zakresie zarządzania projektami, Usługi akredytacyjne, mianowicie ustalanie i zapewnianie
standardów zarządzania projektami do celów akredytacji, 45 Usługi
serwisów społecznościowych on-line dla użytkowników w dziedzinie zarządzania projektami i zawodu kierownika projektów.

(111) 346418
(220) 2021 02 10
(210) 524509
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) EIFFAGE IMMOBILIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Atmo
(510), (511) 9 Materiały w formie elektronicznej, w szczególności: publikacje, teksty, obrazy i prezentacje multimedialne w postaci elektronicznej, w tym materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty,
foldery, prezentacje, broszury, ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia,
bilety, bony i kupony, diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, reprodukcje graficzne, Notesy elektroniczne, Mobilne aplikacje, Aplikacje mobilne na telefon, Edukacyjne aplikacje mobilne, Aplikacje internetowe, Kupony mobilne do pobrania, Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie do użytku w urządzeniach) mobilnych, Oprogramowanie umożliwiające bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, w tym pomiędzy komputerami, serwerami, laptopami, palmtopami, telefonami
komórkowymi, telefonami bezprzewodowymi, smartfonami, wideofonami oraz innymi bezprzewodowymi urządzeniami elektronicznymi, Oprogramowanie komputerowe do odbierania, nagrywania,
zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, Oprogramowanie umożliwiające połączenie on-line z portalami internetowymi i bazami danych, Oprogramowanie umożliwiające transfer
danych i oprogramowania pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, Oprogramowanie służące do lokalizacji użytkowników,
określania ich preferencji na podstawie zebranych wcześniej danych,
komunikowania ich ze sobą oraz do synchronizacji i transmisji treści
reklamowych oraz informacji związanych z wydarzeniami kulturalnymi i towarzyskimi, mapami, nawigacją, ruchem ulicznym i pogodą
do ich urządzeń i przyrządów bezprzewodowych, Elektroniczne
i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty (dyski) CD i DVD, pamięci
USB/pendrive’y, karty pamięci i dyski zewnętrzne, Kody telematyczne, kody QR, Karty kodowane magnetycznie, 16 Materiały drukowane, w tym papierowe materiały reklamowe, szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, magazyny
ilustrowane (periodyki), publikacje, prospekty, foldery, prezentacje,
broszury, ulotki, katalogi, kartoteki, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, bilbordy, afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń,
bilety, bony i kupony, Wizytówki, karty nie kodowane magnetycznie,
Artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, w tym:
adresarki, płytki adresowe do adresarek, zeszyty, notesy, bloczki
do pisania, papeteria, papier listowy, koperty, teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki do książek,
diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, druki,
odbitki i reprodukcje graficzne, Karty niekodowane magnetycznie,
Przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, Zestawy przyborów do pisania, Piórniki, etui
na pióra i długopisy, Podstawki do długopisów i ołówków, przyciski
do papieru, Szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
Opakowania papierowe, opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka kartonowe lub papierowe, rury tekturowe, Kosze i pojemniki na listy, kasetki na papeterię, Chorągiewki papierowe, Torby
i materiały do pakowania z papieru i/lub tworzyw sztucznych, 20
Wieszaki na klucze, meble nadmuchiwane, poduszki nadmuchiwane, balony reklamowe nadmuchiwane, obiekty nadmuchiwane
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do celów reklamowych, Nie ujęte w innych klasach elementy wystroju wnętrz i artykuły dekoracyjne wykonane z drewna, korka, trzciny,
wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, Artykuły reklamowe i promocyjne w postaci statuetek, figurek,
dzieł sztuki, ozdób, dekoracji, biżuterii i naczyń wykonanych z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych i/lub takie artykuły wykonane przez połączenie
ze sobą dwóch lub więcej wymienionych wyżej rodzajów materiałów,
35 Usługi w zakresie public relations, Usługi w zakresie zarządzania
i administrowania działalnością gospodarczą z uwzględnieniem zasad
CSR (społecznej działalności biznesu), Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi
urządzeniami elektronicznymi, Usługi w zakresie reklamy, marketingu
i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem portali internetowych i mediów społecznościowych, Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone przy wykorzystaniu kodów telematycznych i kodów QR, Pośrednictwo w udostępnianiu odbiorcom
kodów telematycznych i kodów QR usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem radia, telewizji i prasy i/lub z wykorzystaniem bilbordów, afiszy, plakatów,
neonów, flag i transparentów, Reklama mobilna na pojazdach, Usługi
w zakresie opracowywania i publikowania tekstów i materiałów reklamowych, Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur,
Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, loterii, zawodów
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi polegające na świadczeniu pomocy w prowadzeniu działalności handlowej
i gospodarczej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Usługi w zakresie zarządzania w działalności handlowej i gospodarczej, Usługi
w zakresie administrowania działalnością handlową i gospodarczą,
Usługi w zakresie dostarczania informacji handlowych do osób trzecich, Usługi w zakresie udostępniania miejsca na stronach internetowych zawierających reklamy promujące przedsiębiorstwa, towary
i usługi osób trzecich, Usługi w zakresie udostępniania miejsca
na stronach internetowych, na których użytkownicy mogą wystawiać towary i/lub usługi na sprzedaż i dokonywać zakupów towarów
i/lub usług oferowanych przez innych, Usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, Usługi w zakresie rynkowych badań statystycznych, Usługi w zakresie badań rynkowych służących określaniu rynkowych preferencji odbiorców, Prace biurowe, Usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach, w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych
urządzeń elektronicznych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych
i informacji w plikach komputerowych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu i sieci bezprzewodowych, Usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych oraz sortowania, systematyzacji i wyszukiwania
danych w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, w tym usługi w tym zakresie świadczone on-line, Usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 36 Usługi deweloperskie, polegające
na pośredniczeniu w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy
obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz
obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych do sprzedaży,
wynajęcia lub wydzierżawienia, Usługi w zakresie finansowania
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu do użytku obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych
i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, Usługi doradcze i usługi pośrednictwa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu i/lub dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, Usługi
doradcze w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi doradztwa finansowego w zakresie ustanawiania hipotek, uzyskiwania kredytów
hipotecznych i zawierania umów kredytowych, Usługi polegające
na kredytowaniu inwestycji budowlanych oraz na tworzeniu funduszów budownictwa mieszkaniowego, Usługi maklerskie w zakresie
nieruchomości, Usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, Usługi
w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi w zakresie organizacji, prowadzenia i obsługi wydarzeń
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mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizacja zbiórek charytatywnych, Usługi w zakresie sponsorowania finansowego, Usługi w zakresie sponsorowania i patronatu finansowego, Usługi w zakresie sponsorowania imprez o charakterze
kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi informacyjne
i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 37
Usługi polegające na uzbrajaniu terenu pod inwestycje budowlane,
Usługi polegające na rozbiórce i burzeniu obiektów budowlanych
w celu pozyskania gruntów pod inwestycje budowlane, Usługi deweloperskie polegające na prowadzeniu prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych
i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, Usługi w zakresie tynkowania, Usługi malarskie, Usługi w zakresie konserwacji,
restauracji, odnawiania i zabezpieczania dzieł sztuki, Usługi w zakresie nadzoru budowlanego nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu do użytku wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych,
biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej,
Usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstrukcyjne, montażowe,
wykończeniowe, naprawcze, remontowe, restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa, Usługi w zakresie budowania
kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych oraz osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi w zakresie budownictwa „pod klucz”, Usługi w zakresie wykonywania wszelkich instalacji
budowlanych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych
i wodno-kanalizacyjnych, Usługi polegające na wykonywaniu konstrukcji i pokryć dachowych, Usługi polegające na wykonywaniu robót ziemnych i nawierzchniowych, Usługi informacyjne dotyczące
robót budowlanych oraz robót konstrukcyjnych, montażowych, wykończeniowych, naprawczych, remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych i instalacyjnych w dziedzinie budownictwa, Usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej
usług, 41 Usługi z zakresu kultury, edukacji i rozrywki, Usługi w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym
lub rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym,
Usługi w zakresie udzielania informacji o wydarzeniach i imprezach
kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych oraz rezerwacji miejsc
na te imprezy i wydarzenia, Usługi w zakresie organizacji, prowadzenia i obsługi zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń, Usługi w zakresie organizowania wystaw, loterii, zawodów i konkursów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub
rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć,
konkursów i wystaw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub
rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia wystaw
o charakterze artystycznym, Usługi muzeów, Usługi w zakresie udostępniania obiektów muzealnych, Usługi w zakresie udostępniania
pomieszczeń i sprzętu muzealnego, Usługi w zakresie wystaw muzealnych, w tym wystaw stałych i czasowych, Usługi kustoszy muzealnych, przewodników muzealnych i animatorów kultury, Usługi artystów plastyków i twórców graffiti, Usługi artystów malarzy, Usługi
w zakresie artystycznego malowania murali, Usługi redaktorskie
i wydawnicze, Usługi w zakresie publikowania tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Usługi w zakresie publikacji książek, czasopism,
broszur, ulotek i materiałów informacyjnych, edukacyjnych i instruktażowych, Usługi w zakresie dystrybucji książek, czasopism, broszur,
ulotek i materiałów informacyjnych, edukacyjnych i instruktażowych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
wszystkich wymienionych wyżej usług, 42 Usługi architektów i biur
projektowych, Usługi projektowe w dziedzinie urbanistyki i budownictwa, Usługi projektowe w dziedzinie architektury, w tym również
architektury wnętrz i architektury przestrzeni, Usługi projektowe
w zakresie dekoracji i wyposażenia wnętrz, Usługi artystów grafików,
Usługi w zakresie grafiki artystycznej, Usługi projektowe dotyczące
planowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych
oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi w zakresie
technicznego doradztwa budowlanego, Usługi polegające na prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych w zakresie zagospodarowania przestrzeni, Usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska,
Usługi w zakresie prowadzenia pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów gruntu, Usługi polegające na wykonywaniu badań, ekspertyz,
opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, urbanistyki i ar-
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chitektury, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych,
sklepów internetowych i aplikacji internetowych, Usługi w zakresie
hostingu aplikacji mobilnych, Usługi w zakresie projektowania
i opracowywania oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
Usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych
wyżej usług.

(111) 346419
(220) 2021 02 12
(210) 524567
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 26
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pszczółka Toffee Amo
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Cukierki, Wyroby
czekoladowe, Czekoladki, Praliny, Batony, Żelki, Żelki z nadzieniem,
Gumy do żucia, Galaretki (słodycze), Galaretki nadziewane (słodycze),
Wafle, Ciastka.
(111) 346420
(220) 2021 02 14
(210) 524608
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FMW wear JoKa classic
(540)

(591) jasnobrązowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 25.05.02
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, berety,
chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i czapeczki sportowe, czapki
narciarskie, czepki damskie i dziecinne, daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], nakrycia
głowy dla dzieci, opaski na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży
i ubrań dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.
(111) 346421
(220) 2021 01 14
(210) 524622
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) NATURAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) memoreX
(510), (511) 5 Suplementy mineralne do żywności do celów medycznych, 29 Oleje jadalne.
(111) 346422
(220) 2021 02 12
(210) 524637
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hoppy by Carlsberg
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, Nagrane
media i media do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Komputerowe bazy danych, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Oprogramowanie, Oprogramowanie gier, Aplikacje biurowe i biznesowe,
Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, 32 Piwo, Napoje piwne, Napoje bezalkoholowe, 35 Promocja sprzedaży, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Kampanie marketingowe,
Organizacja i przeprowadzanie imprez w celach reklamowych i/lub
promocyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
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(111) 346423
(220) 2021 02 12
(210) 524639
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RACZ WAŚĆ WPAŚĆ
(510), (511) 32 Piwo, Napoje piwne, Napoje bezalkoholowe, 35 Reklama i promocja sprzedaży za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz w środkach masowego przekazu, Organizowanie imprez
dla celów reklamowych i/lub promocyjnych, Informacja o imprezach
promocyjnych i handlowych.
(111) 346424
(220) 2021 02 16
(210) 524695
(151) 2021 09 30
(441) 2021 05 24
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS KARPATKA HAPPY kremowa DOMOWE SPECJAŁY KOKOS
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, różowy, złoty, biały, czerwony,
zielony
(531) 02.09.01, 04.05.05, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 11.03.04,
26.13.25, 25.01.01, 25.05.06, 02.05.30, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 346425
(220) 2021 02 16
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) POLI-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PhytoChikol SL
(540)

(210) 524735

(591) czarny, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Naturalne preparaty roślinne (elicytory) wzmacniające rośliny, zabezpieczające rośliny i odżywcze dla roślin, o działaniu
uodparniającym rośliny na grzyby i bakterie chorobotwórcze, stosowane dolistnie lub w systemach irygacji upraw otwartych i pod osłonami w odniesieniu do upraw rolnych, warzywnych i sadowniczych.
(111) 346426
(220) 2021 02 17
(210) 524775
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QuatroVena
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez
zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji
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włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki sanitarne zawarte w tej klasie, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające,
Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały zawarte w tej klasie, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla
niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, 10 Wyroby
medyczne, Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne,
Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty
i narzędzia weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.

(111) 346427
(220) 2021 02 17
(210) 524777
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tralivix
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez
zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji
włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki sanitarne zawarte w tej klasie, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające,
Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały zawarte w tej klasie, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla
niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, 10 Wyroby
medyczne, Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne,
Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Podusz-
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ki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty
i narzędzia weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.

(111) 346428
(220) 2019 11 18 K
(210) 524803
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) GOOGLE LLC, Mountain View (US)
(540) (znak słowny)
(540) NBU
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci raportów badawczych i białych ksiąg w dziedzinie technologii, internetu,
oprogramowania i komunikacji bezprzewodowej, 41 Udostępnianie
strony internetowej obejmującej wideo nie do pobrania w dziedzinie technologii, internetu, oprogramowania i komunikacji bezprzewodowej, Udostępnianie strony internetowej zawierającej publikacje nie do pobrania w postaci raportów badawczych i białych ksiąg
w dziedzinie technologii, internetu, oprogramowania i komunikacji
bezprzewodowej, Usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie
podcastów w dziedzinie technologii, internetu, oprogramowania
i komunikacji bezprzewodowej, Usługi edukacyjne, mianowicie organizowanie konferencji, warsztatów i dyskusji panelowych w dziedzinie technologii, internetu, oprogramowania i komunikacji bezprzewodowej, Organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 346429
(220) 2021 02 22
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) CHAJDAS JAKUB, Łódź (PL);
GAWLAK MICHAŁ, Łódź (PL);
OWCZAREK PIOTR, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CGO GROUP
(540)

(210) 525074

(591) biały, jasnozielony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Rachunkowość, księgowość i audyt, zarządzanie w działalności handlowej,
Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, Usługi rachunkowe, usługi księgowe, prowadzenie ksiąg i ewidencji dla celów
podatkowych, przygotowanie zeznań podatkowych, sporządzanie
deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych, sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, sporządzanie bilansów księgowych,
usługi audytorskie w zakresie rachunkowości, usługi analizy kosztów,
doradztwo w zakresie rachunkowości, analiza podatkowa przedsięwzięć, wycena działalności handlowej, prowadzenia ewidencji pracowniczej, rozliczenia z instytucjami ubezpieczeniowymi, sporządzanie analiz ekonomicznych, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej
i handlowej, doradztwo w dziedzinie rachunkowości, doradztwo
w zakresie organizacji, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi wycen handlowych, pośrednictwo w zawieraniu
transakcji handlowych, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, Usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, Usługi w zakresie
badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, Opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, Informacja o powyższych usługach, w tym
prezentowana w Internecie, Usługi doradcze dotyczące wszystkich
usług ujętych w tej klasie, 36 Usługi finansowe, Usługi w zakresie
majątku nieruchomego, usługi finansowe, usługi audytów finansowych, doradztwo finansowe, pozyskiwanie środków finansowych
na rzecz osób trzecich, inwestowanie środków finansowych w imieniu osób trzecich, badania sprawozdań finansowych, usługi biegłych
rewidentów, przygotowywanie wycen i doradztwo w zakresie fuzji
i podziałów spółek, przygotowywanie raportów i analiz w zakresie
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sytuacji finansowej spółek, wyceny przedsiębiorstw, doradztwo finansowe przy nabyciu i sprzedaży przedsiębiorstw oraz udziałów
w przedsiębiorstwach, usługi finansowej likwidacji przedsiębiorstw,
usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi przygotowywania
memorandów informacyjnych, wykonywanie ekspertyz i prognoz
finansowych, analiza finansowa, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, doradztwo podatkowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości,
zarządzanie majątkiem, informacja o powyższych usługach, w tym
prezentowana w Internecie, Usługi doradcze dotyczące wszystkich
usług ujętych w tej klasie, 45 Usługi prawne, doradztwo prawne, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Kompilacja informacji prawnych,
Dostarczanie informacji prawnych, Usługi radców prawnych oraz
adwokatów, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, Usługi asystentów prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Udzielanie informacji dotyczących
usług prawnych, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, Usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, Badania [wyszukiwanie]
w zakresie Informacji prawnych, Doradztwo związane z osobistymi
sprawami prawnymi, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii
prawnych, Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi informacyjne, doradcze I konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi komornicze (usługi prawne), Badania prawne, Doradztwo prawne, Usługi
informacji prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi monitorowania prawnego, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, Usługi arbitrażowe, Usługi w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi
prawne związane z legalizacją pobytu, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Pośrednictwo w procedurach
prawnych. 			
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 346430
(220) 2021 02 23
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 10
(732) OWCZAREK PIOTR, Łódź (PL);
GAWLAK MICHAŁ, Łódź (PL);
CHAJDAS JAKUB, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CGO IMMIGRATION
(540)

(210) 525129

(591) biały, jasnozielony, szary
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne
związane z legalizacją pobytu, Usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, Pośrednictwo w procedurach prawnych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 346431
(220) 2021 02 24
(210) 525158
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.,
Pekin (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENKI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Woda mineralna [napoje], Bezalkoholowe napoje z sokiem z owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje
bezalkoholowe, Napoje z soku jabłkowego, Woda sodowa, Napoje
na bazie wędzonych śliwek, Bezalkoholowy skondensowany sok
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z wędzonych śliwek, Woda aromatyzowana, Woda gazowana, Woda
selcerska, Mieszane soki owocowe, Soki warzywne [napoje], Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące,
Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, Piwo.

(111) 346432
(220) 2021 02 25
(210) 525171
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) GRUPA DKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DKM GRUPA
(540)

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01
(510), (511) 6 Szkieletowe rusztowania metalowe, Rusztowania metalowe elewacyjne, Rusztowania wieżowe z metalu, Rusztowania
metalowe do celów budowlanych, Rusztowania budowlane z metalu, Przenośne podwieszane platformy robocze [rusztowania metalowe], Przenośne platformy metalowe [rusztowania], Prefabrykowane rusztowania metalowe, Metalowe rusztowania do budynków,
Metalowe pomosty dostępowe [rusztowania], Metalowe platformy
robocze [rusztowania], Materiały metalowe na rusztowania budowlane, Drabiny i rusztowania, z metalu, Belki z metali nieszlachetnych
na rusztowania, 37 Montaż rusztowań, Usługi montażowe rusztowań
budowlanych, Usługi w zakresie montażu rusztowań, Montaż instalacji na placach budowy.
(111) 346433
(220) 2021 02 27
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) BETLEWSKI MICHAŁ NAPPA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NANDY
(540)

(210) 525292

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.09, 26.03.03, 27.05.01
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Pasta do butów, Wosk do obuwia, Pasty do obuwia, Mieszanki detergentów
do czyszczenia butów, Czarne pasty do obuwia [preparaty do polerowania obuwia], Chusteczki nasączone środkiem do nabłyszczania
skóry, Pasty do butów, Aplikatory pasty do butów zawierające pastę,
Krem do butów, Pasty i kremy do butów, Kremy konserwujące do skóry, Środki do czyszczenia obuwia [preparaty], Środki do konserwacji
skóry [pasty], Spraye do obuwia, Preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, Preparaty czyszczące do skóry [materiału], Pasty do skór, Środki do konserwacji skóry [pasty], Pasty do obuwia, Pasty do czyszczenia butów, Pasty do butów, Środki do pielęgnacji skóry zwierzęcej,
Środki konserwujące do skóry, Środki do polerowania skóry, Środki
w aerozolu do obuwia, Wosk do butów, 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria damska, Fantazyjna biżuteria, Biżuteria sztuczna, Biżuteria osobista,
Sztuczna biżuteria, Ozdoby [biżuteria], Jadeit [biżuteria], Biżuteria
szlachetna, Biżuteria emaliowana, Amulety [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Szpilki [biżuteria],
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Broszki [biżuteria], Kamee [biżuteria], Biżuteria platynowa, Pierścionki [biżuteria], Perły [biżuteria], Biżuteria diamentowa, Biżuteria
ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Biżuteria
z diamentami, Szpilki ozdobne [biżuteria], Syntetyczne kamienie [biżuteria], Amulety będące biżuterią, Biżuteria ze złota, Drut złoty [biżuteria], Wyroby jubilerskie [biżuteria], Złote nici [biżuteria], Biżuteria
do kapeluszy, Biżuteria ze złotem, Biżuteria z kryształu, Biżuteria
do obuwia, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Srebrne nici [biżuteria], Krucyfiksy jako biżuteria, Biżuteria na ciało, Biżuteria dla dzieci,
Broszki pokryte złotem [biżuteria], Biżuteria wytworzona z brązu,
Wpinki do klapy [biżuteria], Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria
z metali nieszlachetnych, Biżuteria z emalii cloisonné, Biżuteria
z emalii komórkowej, Nici ze złota [biżuteria], Klamry ze srebra [biżuteria], Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria w postaci koralików,
Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Sztuczna
biżuteria na ciało, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Nici ze srebra (biżuteria), Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria platerowana
metalami szlachetnymi, Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych,
Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, Siatka z metali szlachetnych [biżuteria], Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych,
Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Biżuteria wykonana z metali
półszlachetnych, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Druciki z metali szlachetnych [biżuteria],
Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Bransoletki z haftowanej tkaniny
[biżuteria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Wisiorki
z bursztynu będące biżuterią, Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], Biżuteria
będąca wyrobami z metali szlachetnych, Artykuły ozdobne [ozdóbki
lub biżuteria] do użytku osobistego, Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, Wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych,
Wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią,
Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Przyrządy do chronometrii, Przyrządy chronologiczne, Przyrządy zegarmistrzowskie,
Przyrządy zegarmistrzowskie wykonane ze złota, Przyrządy zegarmistrzowskie z mechanizmami kwarcowymi, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Pierścionki (wyroby
jubilerskie), Wyroby jubilerskie ze szkła, Wyroby jubilerskie z perłami,
Wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, Wyroby jubilerskie do użytku osobistego, Wyroby
jubilerskie z metali nieszlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane
z brązu, Wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, Wyroby jubilerskie
z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane z kryształu
pokrywanego metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane
ze stopów metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z łańcuszka typu kord, Wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Wyroby
jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie
pokryte metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, Wyroby jubilerskie dla zwierząt, 18 Wyroby ze skóry i imitacji skóry: Aktówki, Aktówki, dyplomatki, Aktówki na dokumenty,
Aktówki, teczki, Aktówki wykonane z imitacji skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Aktówki [wyroby skórzane], Aktówki [wyroby ze skóry],
Alpensztoki, Artykuły podróżne [walizki, torby], Bagaż, Bagaż na kółkach, Etui na klucze, Etui na karty [wyroby skórzane], Etui na karty
wykonane z imitacji skóry, Etui na karty [portfele], Etui na karty kredytowe z imitacji skóry, Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry,
Etui na karty kredytowe (portfele), Etui na bilety okresowe, Etui
na banknoty, Etui na karty kredytowe, Etui, futerały na dokumenty,
Etui do kart kredytowych, Elastyczne torby na odzież, Dyscyplina
dziewięciorzemienna [bicz], Dyplomatki, Duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Derki na konie, Derki dla koni przeciw
owadom, Czapraki pod siodła końskie, Ćwieki ze skóry, Chlebaki,
Duże torby podróżne ze sztywnej skóry, Baty ujeżdżeniowe, Bagaże
podróżne, Etui na klucze wykonane ze skóry, Etui na klucze z imitacji
skóry, Etui na krawaty, Etui na pieluchy, Etui na wizytówki, Etui na prawo jazdy, Etui na wizytówki w postaci portfeli, Etui z imitacji skóry,
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Etykiety skórzane, Futerały na przybory do golenia, sprzedawane
bez wyposażenia, Futerały przenośne na dokumenty, Futerały w postaci etui na klucze, Futra sprzedawane w ilościach hurtowych, Futra,
Imitacje skóry, Imitacje skóry sprzedawane w ilościach hurtowych,
Kopertówki, Kopertówki [małe torebki], Koperty ze skóry do pakowania, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosmetyczki (bez
wyposażenia), Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], Krupony [części skór], Kuferki kosmetyczne, Kuferki na kosmetyki [puste],
Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki
na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki
na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Kufry bagażowe, Kufry i torby podróżne, Kufry i walizki, Kufry podróżne, Laski
do chodzenia, Laski do parasoli, Laski do podpierania się, Laski i parasole w jednym, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Rączki do lasek
spacerowych, Uchwyty do lasek spacerowych, Laski zawierające siedziska, Lasko-krzesełka, Małe damskie torebki bez rączki, Małe portmonetki, Małe plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe torebki kopertówki, Małe walizki, Materiał skórzany, Moleskin [imitacja skóry],
Niewielkie torby podróżne, Nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka
[plecaki] do noszenia niemowląt, Nosidełka kangurki niemowlęce,
Obrobione lub półobrobione skóry, Opaski skórzane, Oprawki
na etykietki do bagażu, Osprzęt do uprzęży, Organizery podróżne
przystosowane do bagażu, Parasole i parasolki takie jak: dla dzieci,
Nieprzemakalne, Przeciwsłoneczne, Ogrodowe, Pokrowce na parasole i parasolki plażowe, plenerowe, Parasolki i parasole (duże), Teleskopowe, Paski do ekwipunku wojskowego, Paski do portmonetek,
Paski do torebek na ramię, Paski naramienne, Paski pod brodę skórzane, Paski skórzane do bagażu, Paski skórzane [inne niż odzież],
Paski z imitacji skóry, Pasy do bagażu, Pasy na ramię, Płaty imitacji
skóry do użytku w produkcji, Plecaki, Plecaki dla alpinistów, Plecaki
dla wędrowników, Plecaki do noszenia niemowląt, Plecaki [małe],
Plecaki na kółkach, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, Plecaki
uczniowskie, Plecaki z kółkami, Plecaki wycieczkowe, Podręczne torby do samolotu, Kufry podróżne, Podróżne pokrowce na krawaty,
Podróżne pudła na kapelusze, Torby podróżne, Podróżne torby
na garderobę wykonane ze skóry, Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, Pojemniki na monety,
Pojemniki na wizytówki, Pokrowce do garniturów, Pokrowce na bagaż, Pokrowce na klucze, Pokrowce na parasole, Pokrowce na parasolki, Pokrowce podróżne na ubrania, Pokrowce skórzane na sprężyny, Pokrowce [worki] na sprzęt, Półobrobione futro, Portfele, Portfele
damskie nie z metali szlachetnych, Portfele do przypinania na pasku,
Portfele na karty, Portfele na karty kredytowe, Portfele na karty wizytowe, Portfele na kostkę, Portfele na nadgarstek, Portfele nie z metali szlachetnych, Portfele skórzane, Portfele wraz z etui na karty, Portfele z metali szlachetnych, Portfele z przegródkami na karty,
Portmonetki, Portmonetki do noszenia na nadgarstku, Portmonetki
na drobne z metali szlachetnych, Portmonetki na monety nie z metali szlachetnych, Portmonetki (nie z metali szlachetnych), Portmonetki
niewykonane z metali szlachetnych, Portmonetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, Portmonetki (wyroby ze skóry), Portmonetki
z metali szlachetnych, Portmonetki z siatki oczkowej, Przeciwsłoneczne parasole, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze skóry,
Przywieszki do bagażu, Pudełka z kosmetykami do makijażu, Pudełka ze skóry, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pudła na kapelusze z imitacji skóry, Pudła skórzane na kapelusze, pusła, puśliska, Puśliska, Puste przyborniki na instrumenty lekarskie, Rączki do parasoli,
Rączki walizek, Randsels [japońskie tornistry szkolne], Rzemienie,
Rzemienie [rymarstwo], Rzemienie strzemion, Rzemyki do łyżew, Sakiewki do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych
rzeczy osobistych, Sakiewki na klucze, Sakiewki ściągane na sznurek,
Sakiewki skórzane, Sakwy, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, Skóra
bydlęca, Składane teczki, Składane laski, Skóra garbowana, Skóra
i imitacja skóry, Skóra kozia, Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Skóra na buty, Skóra na meble, Skóra nieobrobiona lub półobrobiona,
Skóra sprzedawana w ilościach hurtowych, Skóra surowa lub półprzetworzona, Skóra syntetyczna, Skóra węża, Skóra wtórna, Skóra
wyprawiona w cienkie arkusze do użytku w produkcji, Skóra z poliuretanu, Skóry bydlęce, Skóry zwierzęce, Skórzane aktówki na dokumenty, Skórzane etui na karty, Skórzane etui na karty kredytowe,
Skórzane nici skręcone, Skórzane pasy na ramię, Skórzane portfele
na karty kredytowe, Skórzane torby na zakupy, Skórzane torebki,
Skórzane walizki podróżne, Specjalne futerały do noszenia składanych lasek, Sportowe torby, Stylowe torebki, Szelki do prowadzenia
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dzieci, Szkockie torebki futrzane lub skórzane [sporran], Torby szkolne, Tornistry szkolne, Sznurowadła (skórzane), Sznurówki skórzane,
Sznury skórzane, Sztuczna skóra, Sztuczne futro, Teczki, Teczki i aktówki, Teczki na dokumenty, Teczki konferencyjne, Teczki na dokumenty [aktówki], Teczki na nuty, Teczki na prace plastyczne [futerały],
Teczki ze skóry, Teki, dyplomatki, Tekstylne torby na zakupy, Torby
alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby do noszenia niemowląt przez
ramię, Torby do pracy, Torby gimnastyczne, Torby i portfele skórzane,
Torby kurierskie, Torby lekkoatletyczne, Torby myśliwskie, Torby
na akcesoria do przewijania, Torby na buty, Torby na garnitur, Torby
na garnitury, koszule i sukienki, Torby na jednodniowy pobyt, Torby
na kółkach, Torby na książki, Torby na materiały do robienia na drutach, Torby na narzędzia [puste] motocyklowe, Torby na narzędzia,
puste, Torby na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, Torby
na nuty, Torby na obuwie, Torby na odzież sportową, Torby na parasole, Torby na pas i na biodra [nerki], Torby na pieluchy, Torby na piesze wycieczki, Torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Torby na ramię, Torby na ubrania, Torby na wyjazdy
weekendowe, Torby na zakupy, Torby na zakupy na dwóch kółkach,
Torby na zakupy na kółkach, Torby na zakupy wykonane ze skóry, Torby na zakupy z doczepionymi kółkami, Torby na zakupy wielokrotnego użytku, Torby pamiątkowe, Torby naramienne dla dzieci, Torby
plażowe, Torby płócienne, Torby podręczne do samolotu, Torby podręczne na odzież sportową, Torby podróżne, Torby podróżne na buty,
Torby, Torby podróżne na kółkach, Torby podróżne o małej objętości,
Torby podróżne [podręczne], Torby podróżne wykonane ze skóry,
Torby podróżne wykonane z imitacji skóry, Torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, Torby podróżne [wyroby skórzane], Torby
[pokrowce] na ubrania do podróży, Torby przenośne, Torby robione
na drutach, nie z metali szlachetnych, Torby skórzane na narzędzia,
bez zawartości, Torby szkolne na książki, Torby sportowe, Torby turystyczne, Torby typu kufry podróżne, Torby uniwersalne, Torby szkolne [z paskiem na ramię], Torby w kształcie walca, Torby wodoodporne, Torby wykonane ze skóry, Torby z imitacji skóry, Torby z frotte,
Torby zakupowe, Torby ze sznurka na zakupy, Torby ze sztucznego
futra, Torebki, Torebki damskie, Torebki do noszenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Torebki do ręki, Torebki-kuferki
[Boston bag], Torebki męskie, Torebki na biodra [nerki], Torebki
na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, Torebki na ramię, Torebki noszone na biodrach, Torebki-paski, Torebki-paski na biodra,
Torebki, portmonetki i portfele, Torebki typu hobo, Torebki-worki,
Torebki wieczorowe, Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki wykonane ze skóry, Tornistry szkolne, Uniwersalne torby gimnastyczne,
Uniwersalne torby sportowe, Uniwersalne torby sportowe na kółkach, Walizeczki, Walizki, Walizki biznesowe, Walizki na dokumenty,
Walizki na kółkach, Walizki podróżne, Walizki na pobyt jednodniowy,
Walizki podróżne [podręczne], Walizki skórzane, Walizki z napędem
elektrycznym, Walizki z wbudowanymi półkami, Walizy, Walizki z kółkami, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, Wiklinowe kufry kori, Woreczki filcowe, Woreczki
na amulety (omamori-ire), Worki marynarskie, Worki marynarskie
na podróż, Worki na obrok, Worki podróżne, Worki, sakiewki, Worki
ze sznurkiem, Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Wyprawione skóry, Wyroby rymarskie, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla
zwierząt, Wyroby rymarskie ze skóry, Myśliwskie worki [akcesoria
do polowań], Japońskie parasole z papieru impregnowanego lakierem olejnym (janome-gasa), Japońskie saszetki uniwersalne (shingen-bukuro), 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież: Akcesoria na szyję, Alby liturgiczne, Alby,
Anoraki, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Apaszki, Apaszki
[chustki], Artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Artykuły odzieżowe
do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie], Artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, Ascoty [krawaty], Balerinki
[obuwie], Baletki, Bandany, Berety, Bandany na szyję, Berety szkockie
z pomponem, Bermudy, Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Bielizna,
Bielizna ciążowa, Bielizna [część garderoby], Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna damska, Bielizna damska typu body, Bielizna dla niemowląt, Bielizna funkcjonalna, Bluzy dresowe, Bluzki
z krótkimi rękawami, Bluzki, Bliźniaki [odzież], Blezery, Biustonosze
sportowe pochłaniające wilgoć, Biustonosze samonośne, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, Biustonosze dla karmiących matek, Biustonosze bez ramiączek, Biustonosze, Bikini, Bielizna wyszczuplająca
[wyroby gorseciarskie], Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna termoaktywna, Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna osobista i nocna, Bielizna
osobista [część garderoby], Bielizna osobista, Bielizna nocna, Bielizna
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jednorazowa, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy
sportowe, Bluzy z kapturem, Boa, Body niemowlęce, Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Botki, Bonżurki, Bolerka, Bojówki, Boa na szyję, Body [odzież], Body [bielizna]Botki dla kobiet, Botki niemowlęce,
Bryczesy, Bryczesy do chodzenia, Bryczesy [spodnie], Buciki dla niemowląt (z wełny), Burki, Burnusy, Butorolki, Buty dla kobiet, Buty
damskie, Buty baletowe, Buty do baseballu, Buty do biegania, Buty
do baletu, Buty dla niemowląt, Buty dla motocyklistów, Buty do boksu, Buty do hokeja, Buty do gry w polo, Buty do kostki, Buty do jogi,
Buty do jazdy na rowerze, Buty do jazdy konnej, Buty do tańca, Buty
do stepowań, Buty do snowboardu, Buty do siatkówki nożnej, Buty
do siatkówki, Buty do prowadzenia samochodu, Buty do piłki ręcznej, Buty do nakładania po nartach, Buty do koszykówki, Buty do kręgli, Buty do rugby, Chusty noszone na ramionach, Chusty na głowę,
Chustki na głowę, Chustki [apaszki], Chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], Cholewki do obuwia, Cholewki do butów, Chodaki
drewniane w stylu japońskim (geta), Chodaki drewniane, Chinosy,
Cheongsams (chińskie sukienki), Buty zimowe, Chimary, Buty za kostkę, Buty z ukrytym obcasem, Buty wsuwane, Buty wodoodporne
do wędkarstwa, Buty wodoodporne, Buty wędkarskie, Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Buty treningowe [obuwie sportowe], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Buty sznurowane, Buty
sportowe, Buty skórzane, Buty robocze, Buty pustynne, Buty płócienne, Buty piłkarskie, Buty pielęgniarskie, Buty nieprzemakalne, Buty
narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, Buty narciarskie,
Buty na płaskim obcasie, Buty do wody, Buty na rzepy, Buty na platformie, Buty gimnastyczne, Buty do wspinaczki górskiej, Buty
do wspinaczki, Buty lekkoatletyczne, Buty marynarskie, Buty motocyklowe, Buty jeździeckie, Buty golfowe, Buty dziecięce, Buty
do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], Buty na wysokim obcasie, Buty do trekkingu, Buty do tańca towarzyskiego, Czapki [nakrycia
głowy], Czapki kucharskie, Czapki kolarskie, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki futrzane, Czapki dziane,
Czapki do gry w golfa, Czapki bez daszków, Czapki bejsbolówki, Czapeczki z węzełkiem, Czapeczki na przyjęcia [odzież], Czadory, Cylindry [kapelusze], Czapki baseballowe, Ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Chusty [odzież], Chusty pareo, Chusty
plażowe, Chusty, szale na głowę, Ciążowa bielizna nocna, Ciepłe kurtki robocze, Czapki narciarskie, Czapki sportowe, Czapki wełniane,
Czapki z pomponem, Czepki damskie, dziecinne, Czepki damskie
[nakrycia głowy], Czapki żołnierskie, Czapki ze sztucznego futra,
Czapki z daszkiem, Damskie koszule nocne, Damska bielizna, Czubki
do butów, Czepki pod prysznic, Czepki kąpielowe, Czepki do waterpolo, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Damskie kapcie składane, Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uroczystości, Daszki,
Daszki czapek, Daszki do czapek, Daszki [nakrycia głowy], Daszki
przeciwsłoneczne, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Daszki
jako nakrycia głowy, Daszki [odzież], Długa bielizna, Długie kimona
(nagagi), Długie kurtki, Długie luźne halki, Dolne części strojów niemowlęcych, Długie szale damskie, Długie luźne stroje, Dżinsy, Dzianina [odzież], Dziane buty dla niemowląt, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Drewniane podpórki do drewniaków w stylu
japońskim, Duże luźne kaptury [odzież], Drewniaki i sandały w stylu
japońskim, Dresy wiatroszczelne, Drewniane korpusy drewniaków
w stylu japońskim, Dresy ortalionowe, Dopinane kołnierzyki, Dolne
części ubrań [odzież], Figi, Fezy, Fascynatory [stroiki na głowę], Fartuszki, Fartuchy papierowe, Fartuchy [odzież], Fartuchy [kamizelki]
zakładane przez głowę, Fartuchy fryzjerskie, Fartuchy, Etole [futra],
Eleganckie spodnie, Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Etole
z futra syntetycznego, Fartuchy z tworzyw sztucznych, Garnitury
wieczorowe, Garnitury w sportowym stylu, Garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], Garnitury trzyczęściowe [odzież], Garnitury męskie, Galowa
odzież wieczorowa, Futra [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Fulary
[artykuły odzieżowe], Fraki, Fleki do obuwia, Fulary, Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Gabardyna [odzież], Garnitury, Garnitury damskie, Kamizelki puchowe, Kamizelki pikowane, Kamizelki kamuflażowe, Kamizelki do ochrony
przed wiatrem, Kamizelki dla rybaków, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kalosze [obuwie], Kamizelki
myśliwskie, Jednorazowe pantofle domowe, Jednoczęściowe piżamy, Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami],
Jaszmaki, Japonki, Hidżaby, Halki, półhalki, Japońskie obuwie robocze z oddzieloną częścią na duży palec (jikatabi), Japońskie obuwie
ze słomy ryżowej (waraji), Japońskie szlafroki (nemaki), Jednoczę-
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ściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Jaszmaki [zasłony
na twarz noszone przez kobiety muzułmańskie], Kaftany, Języki
do butów, Jedwabne krawaty, Halki pod kimona (koshimaki), Halki
[odzież], Halki [bielizna], Gumowe podeszwy do japońskich butów
jika-tabi, Gumowe płaszcze nieprzemakalne, Gumowe buty wędkarskie, Gumowce, Gumiaki, Grube płaszcze, Grube kurtki, Halki pod kimona [Juban], Gorsy koszul, Gorsety [wyroby gorseciarskie], Gorsety
[tworzące jedną całość ze stanikiem], Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Gorsety [bielizna damska], Gorsety [bielizna], Gorsety, Gorset, Golfy [odzież], Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Getry
do futbolu amerykańskiego, Getry, Garnitury wizytowe, Golfy, Kapelusze Fedora, Kapcie skórzane, Kamizelki z polaru, Kamizelki skórzane, Kapelusze, Kapelusze futrzane, Kapelusze plażowe, Kapelusze
wędkarskie typu bucket hat, Kapelusze w kształcie dzwonka [cloche],
Kapelusze słomkowe, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze papierowe [odzież], Kapelusze turzycowe
[suge-gasa], Kolanówki, Kitle do użytku szpitalnego, Kilty, Kieszenie
do odzieży, Kaszkiety, Karczki koszul, Kaptury [odzież], Kaptury, Kąpielówki, Kąpielowe kostiumy, Kaszmirowe szale, Kimona, Kimona
do karate, Kilty z tartanu, Kombinezony do nart wodnych, Kombinezony do latania, Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony, Kołnierzyki przypinane, Kołnierze do sukienek, Kołnierze, Kolce [buty]
do biegania, Kimona japońskie, Kombinezony pielęgniarskie, Kombinezony piankowe do windsurfingu, Kombinezony piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, Kombinezony piankowe do surfingu, Kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych,
Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Kombinezony piankowe, Kombinezony [odzież], Kombinezony narciarskie do zawodów,
Kombinezony narciarskie, Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony do snowboardu, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z golfem, Koszule z dzianiny, Koszule z długimi rękawami, Koszule wędkarskie,
Koszule sztruksowe, Koszule sportowe, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu,
Koszule kamuflażowe, Koszule myśliwskie, Koszule niezapięte pod
szyją, Koszule hawajskie, Koszule eleganckie, Koszule do spania, Koszule codzienne, Koszule ciążowe, Koszule, Kostiumy ze spódnicą,
Kostiumy teatralne, Koszule do garniturów, Kostiumy taneczne, Kostiumy na Halloween, Kostiumy na bale maskowe i Halloween, Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, Kostiumy kąpielowe
dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy
kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy do użytku w grach fabularnych, Kostiumy do użytku
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Kostiumy dla kobiet, Kostiumy, Korki do mocowania do butów sportowych, Korki do butów
piłkarskich, Koreańskie kurtki noszone na ubraniu podstawowym
[Magoja], Komplety sportowe, Komplety skórzane, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety narciarskie, Komplety koszulek
i spodenek, Komplety do joggingu [odzież], Kominiarki narciarskie,
Komplety do biegania [odzież], Kombinezony zimowe, Kombinezony
puchowe, Kombinezony przeciwdeszczowe, Kominiarki, Kurtki jako
odzież sportowa, Kurtki dżinsowe, Kurtki dwustronne, Kurtki futrzane, Kurtki dresowe, Kurtki dla rybaków, Kurtki budrysówki, Kurtki bluzy, Kurtki bez rękawów, Kurtki, Krynoliny, Krótkie spodnie, Krótkie
płaszcze [do samochodu], Krótkie płaszcze do kimon (haori), Krótkie
piżamy damskie, Krótkie okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Krótkie luźne kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie kurtki
ciepłe, Krótkie halki, Krótkie haleczki na ramiączkach, Krótkie bluzeczki do talii, Krawaty kowbojskie (bolo) z elementami z metali szlachetnych, Krawaty bolo, Kożuchy, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Koszulki z nadrukami, Koszulki
z krótkim rękawem, Koszulki z dzianiny typu pique, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem
UV, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki polo,
Koszulki piłkarskie, Koszulki kolarskie, Koszulki do tenisa, Koszulki
do jogi, Koszulki do gry w rugby, Koszulki do futbolu amerykańskiego, Koszulki dla siatkarzy, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Krawaty, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszule zapinane, Koszule z włókna ramii, Koszule
z krótkimi rękawami, Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Maski na oczy do spania, Maski na oczy, Marynarki od garniturów,
Mantyle, Mankiety do butów, Mankini, Małe kapelusze, Majtki dla
niemowląt, Majtki, Luźne sukienki o prostym kroju, Majtki przypominające szorty z luźną nogawką, Majtki damskie, Majtki wyszczuplają-

79

ce, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, Manipularze [liturgia], Luźne
sukienki ciążowe, Letnie ubranka dla dzieci, Letnie sukienki, Legginsy, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki wędkarskie, Kurtki wierzchnie, Kurtki
z dzianiny polarowej, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, Kurtki z rękawami, Kurtki zamszowe, Kwefy, podwiki, Liberie, Legginsy ciążowe, Kurtki w stylu safari, Kurtki sportowe do rozgrzewki, Kurtki sportowe, Kurtki snowboardowe, Kurtki skórzane,
Kurtki safari, Kurtki rybackie, Kurtki puchowe, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki pilotki, Kurtki pikowane [odzież], Kurtki
[odzież], Kurtki odblaskowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki narciarskie, Kurtki myśliwskie, Kurtki koszulowe, Kurtki kamuflażowe, Kurtki
jeździeckie, Kurtki motocyklowe, Obuwie do uprawiania sportów,
Obuwie codziennego użytku, Obcisłe topy bez ramiączek, Obuwie
dla kobiet, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie do golfa, Obuwie dla rybaków, Obuwie dla niemowląt, Obuwie
dla mężczyzn, Obuwie dla dzieci, Obuwie damskie, Obuwie codzienne, Obuwie, Obcasy, Noski [części obuwia], Niskie drewniaki (koma-geta), Niskie drewniaki (hiyori-geta), Nieprzemakalna odzież
wierzchnia, Nikaby, Negliże, Nauszniki [odzież], Nasutniki, Narzutki
na ramiona [odzież], Narzutki na ramiona, Narzutki [znaczniki] sportowe do futbolu amerykańskiego, Narciarskie (Buty-), Napiętki
do obuwia, Nakrycia głowy dla rybaków, Nakrycia głowy dla dzieci,
Nakrycia głowy, Muszki, Mycki, piuski, Mundurki szkolne, Mukluki
[miękkie buty eskimoskie], Mufki, Mokasyny, Mufki futrzane, Mufki
[odzież], Mundury, Modne kapelusze, Męskie płaszcze, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Męskie apaszki, Męska bielizna jednoczęściowa, Maski ochronne [odzież], Maski ochronne [modna odzież], Minispódniczki, Mitry [nakrycia głowy], Metalowe
akcesoria do drewniaków w stylu japońskim, Odzież dziana, Odzież
do uprawiania zapasów, Odzież do uprawiania judo, Odzież do tenisa, Odzież do sztuk walki, Odzież do spania, Odzież do łyżwiarstwa
figurowego, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież do biegania,
Odzież dla rowerzystów, Odzież dla małych dzieci, Odzież dla kolarzy,
Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla chłopców,
Odzież dla łyżwiarzy, Odzież codzienna, Odzież ciążowa, Odzież, Odpinane kołnierzyki do kimon (haneri), Ocieplane kurtki, Ocieplane
kamizelki, Ocieplacze szyi, Ocieplacze na szyję, Ocieplacze na ręce
[odzież], Odzież damska, Ocieplacze na nogi [getry], Ocieplacze
na kolana [odzież], Ocieplacze, Ochronne metalowe okucia do obuwia, Ochraniacze przeciwśnieżne, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Obuwie wykonane z winylu, Obuwie wykonane
z drewna, Obuwie wspinaczkowe, Obuwie wojskowe, Obuwie sportowe, Obuwie robocze, Obuwie rekreacyjne, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie plażowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie na plażę, Obuwie męskie i damskie, Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie inne niż
sportowe, Obuwie na polowania, Ochraniacze kołnierzy, Obuwie
gumowe, Obuwie gimnastyczne, Obuwie do wspinaczki, Odzież zawierająca substancje odchudzające, Odzież z lateksu, Odzież z imitacji skóry, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież
wodoodporna, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Odzież
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież
wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież
wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież
wierzchnia dla chłopców, Odzież wieczorowa, Odzież wiatroszczelna, Odzież wełniana, Odzież triatlonowa, Odzież treningowa, Odzież
tkana, Odzież taneczna, Odzież surfingowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież sportowa, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież skórzana, Odzież robocza, Odzież puchowa,
Odzież przeciwdeszczowa, Odzież pluszowa, Odzież papierowa,
Odzież ochronna zakładana na ubrania, Odzież o termoizolacyjnych
właściwościach, Odzież nieprzemakalna, Odzież religijna, Odzież niemowlęca, Odzież narciarska, Odzież męska, damska i dziecięca,
Odzież kaszmirowa, Odzież jedwabna, Odzież haftowana, Odzież
lniana, Odzież męska, Odzież modelująca, Odzież gotowa, Odzież
golfowa, inna niż rękawiczki, Odzież gimnastyczna, Odzież futrzana,
Odzież dżinsowa, Odzież dziewczęca, Odzież dziecięca, Okucia metalowe do obuwia, Okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, Okrycia
robocze [kombinezony], Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia głowy
z daszkiem, Ogrodniczki, Odzież ze skóry, Odzież żeglarska nieprzemakalna, Ogrzewacze rąk [odzież], Ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
Ogrzewacze do nadgarstków, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Okrycia wierzchnie [odzież], Palta, Pajacyki dla dzieci
[odzież], Owijacze, Osłonki na obcasy, Ornaty, Opończe, Opaski przeciwpotne na nadgarstek, Opaski przeciwpotne na głowę, Opaski
przeciwpotne do tenisa, Opaski przeciwpotne, Opaski na szyję [czę-
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ści odzieży], Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski na głowę
[odzież], Opaski na głowę, Opaski na biust [odzież], Paski tekstylne,
Paski skórzane [odzież], Paski na palce do sandałów zori w stylu japońskim, Paski na palce do drewniaków w stylu japońskim, Paski
[odzież], Paski materiałowe [odzież], Paski do zaciśnięcia kimon (datejime), Paski do butów, Paski do przytrzymywania turniury do obi
(obiage), Paski do smokingów, Paski, Parea, Papierowe czapki używane jako części odzieży, Papierowe czapki noszone przez kucharzy,
Papierowe czapki noszone przez pielęgniarki, Pantofle z tworzyw
sztucznych, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle
domowe, Pantofle do pedicure, Pantofle do baletu, Pantofle bez napiętka, Podeszwy zewnętrzne, Podeszwy do sandałów w stylu japońskim, Podeszwy do pantofli domowych, Podeszwy do obuwia, Podeszwy do naprawy obuwia, Podeszwy butów, Plisowane spódnice
do uroczystych kimon (hakama), Płaszcze zimowe, Płaszcze ze skóry
owczej, Płaszcze z materiału dżinsowego, Płaszcze z bawełny, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze sportowe, Płaszcze skórzane, Płaszcze
przeciwdeszczowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze mundurowe [zimowe], Płaszcze laboratoryjne, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Płaszcze
kąpielowe, Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze gabardynowe, Płaszcze futrzane, Płaszcze damskie, Płaszcze, Piżamy [tylko z trykotu], Piżamy, Pikowane kurtki [odzież], Pięty do pończoch, Pieluchomajtki
[odzież], Piankowe pantofle do pedicure, Pętelki na pięcie buta ułatwiające zakładanie, Pelisy, Peleryny [płaszcze], Peleryny nieprzemakalne, Peleryny [narzutki], Peleryny futrzane, Peleryny fryzjerskie,
Pelerynki, Pasy wyszczuplające [gorsety], Pasy przez ramię do odzieży, Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pasy do wyszczuplania
talii, Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy do pończoch
dla mężczyzn, Pasy do owijania do kimon [Datemaki], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy ciążowe
[odzież], Paski z materiału, Paski wykonane z imitacji skóry, Rękawice
jeździeckie, Rękawice do snowboardu, Rękawice do nurkowania,
Rampersy, Ramiączka do biustonoszy, Rajtuzy na szelkach, Rajtuzy,
Rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], Rajstopy
sportowe, Rajstopy bez pięt, Pumpy do kolan, Rajstopy, Pumpy damskie, Pumpy, Pulowery z polaru, Pulowery z kapturem, Pulowery
z długimi rękawami, Pulowery do gry w tenisa, Pulowery bez rękawów, Pulowery, Przybrania głowy [woalki], Prochowce, Powijaki dla
niemowląt, Potniki, Pulowery bez rękawów [odzież], Poszetki [odzież],
Poszetki, Pośrednie warstwy podeszwy, Pończochy wchłaniające
pot, Pończochy, Ponczo przeciwdeszczowe, Poncza, Półhalki, Półgolfy, Polary, Połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], Pokrowce na buty, inne niż do celów medycznych, Podwiązki ślubne, Podwiązki do skarpetek, Podwiązki, Podszewki gotowe [część garderoby],
Podszewki do kurtek, Podstawowa górna część tradycyjnego stroju
koreańskiego [Jeogori], Podomki [szlafroki], Podomki, Podkoszulki
z długimi rękawami, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki, Podkolanówki, Skarpety do kostek, Skarpety
do jogi, Skarpety bez stopy, Skarpetki z palcami, Skarpetki wełniane,
Skarpetki wchłaniające pot, Skarpetki w stylu japońskim (tabi), Skarpetki sportowe, Skarpetki przeciwpotne, Skarpetki (Podwiązki do-),
Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpetki męskie, Skarpetki japońskie
(tabi), Skarpetki i pończochy, Skarpetki do gry w tenisa, Skarpetki dla
sportowców, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki, Sarongi, Sari, Sandały niemowlęce, Sandały
męskie, Sandały w stylu japońskim (zori), Sandały z paskiem na palec
w stylu japońskim (asaura-zori), Sandały z filcu w stylu japońskim,
Sandały kąpielowe, Sandały i buty plażowe, Sandały-drewniaki, Sandały do pedicure, Sandały damskie, Sandały, Saboty, Rybaczki, Repliki kompletów piłkarskich, Rękawiczki zimowe, Rękawiczki z jednym
palcem, Rękawiczki samochodowe, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki
jako odzież, Rękawiczki dziane, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki z materiałem przewodzącym na czubkach palców, które można nosić podczas używania podręcznych urządzeń elektronicznych
z ekranem dotykowym, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki, Rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, Rękawice snowboardowe z jednym palcem, Rękawice narciarskie, Rękawice motocyklowe, Rękawice kamuflażowe, Skarpety do spania, Skarpety
do sportów wodnych, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne,
Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Skóra (Odzież ze-), Skórzane sandały w stylu japońskim, Skórzane nakrycia głowy, Skórzane
ochraniacze na spodnie (odzież), Skórzane sukienki, Śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, Śliniaki materiałowe dla dorosłych, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki z materiałów tekstylnych, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru,
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Slipy męskie, figi damskie, Smokingi, Śniegowce, Śpioszki, pajacyki,
Śpioszki, pajacyki [odzież], Spodenki bokserskie, Spodenki, Spodenki
dla rowerzystów, Spodenki do futbolu amerykańskiego, Spodenki
do rugby, Spodenki rowerowe na szelkach, Spódnica-spodnie, Spódnice, Spodenki kąpielowe, Spodenki halkowe, Spódnice golfowe,
Spódnice plisowane, Spódnico-spodenki, Spódnico-spodnie, Spódniczki baletowe, Spódniczki do gry w tenisa, Spodnie, Spodnie capri,
Spodnie ciążowe, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie do futbolu amerykańskiego, Spodnie do gry w golfa, Spodnie do jeździectwa,
Spodnie do joggingu, Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi,
Spodnie do kolan [bryczesy], Spodnie do piżamy, Spodnie do rozgrzewki, Spodnie dresowe, Spodnie dziecięce, Spodnie golfowe,
Spodnie joggingowe, Spodnie kamuflażowe, Spodnie khaki, Spodnie
kolarskie, Spodnie myśliwskie, Spodnie narciarskie, Spodnie narciarskie [na szelkach], Spodnie nieprzemakalne, Spodnie od dresu,
Spodnie ogrodniczki do polowania, Spodnie [nieformalne], Spodnie
pielęgniarskie, Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie skórzane, Spodnie snowboardowe, Spodnie sportowe, Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, Spodnie sztruksowe,
Spodnie w stylu pirackim, Spodnie wiatroszczelne, Spodnie wierzchnie, Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Spodnie
ze stretchu, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Środki antypoślizgowe do butów,
Staniki sportowe, Stringi, Stroje baletowe, Stroje baseballowe, Stroje
dla druhen, Stroje dla sędziów sportowych, Stroje do chrztu, Stroje
do jazdy na nartach wodnych, Stroje do aikido, Stroje dla pielęgniarek, Stroje dla chórzystów, Stroje do judo, Stroje do karate, Stroje
do kendo, Stroje do sportów walki, Stroje jednoczęściowe, Stroje ludowe [odzież], Stroje kąpielowe monikini, Stroje do użytku handlowego, Stroje do taekwondo, Stroje wizytowe, Stroje sportowe, Stroje
przeciwdeszczowe, Stroje plażowe, Stroje pielęgniarskie, Stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, Stroje na maskaradę, Stroje marynarskie, Stroje maskaradowe, Suspensorium [bielizna osobista], Surduty, Suknie wieczorowe, Suknie ślubne, Suknie koktajlowe, Suknie
balowe, Sukienki skórzane, Sukienki do gry w tenisa, Sukienki dla
niemowląt i małych dzieci, Sukienki ciążowe, Sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, Sukienki damskie, Sukienki druhen, Sukienki
do chrztu, Swetry, Sutanny, Szkielety kapeluszy, Szerokie koszule
wierzchnie, Szelki, Szarfy [do ubrania], Szarfy do kimon [Obi], Szaliki
rurkowe (kominy) na szyję, Szaliki [odzież], Szaliki jedwabne, Szaliki
do zawijania wokół szyi, Szaliki, Szale [tylko z trykotu], Szale-tuby,
Szale i etole, Szale i chusty na głowę, Szale boa [odzież], Swetry z półgolfem, Szale, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Swetry
z golfem, Swetry z dekoltem w serek, Swetry rozpinane, Swetry polo,
Swetry [odzież], Swetry marynarskie, Swetry bez rękawów, Szkockie
berety, Szlafmyce, Szlafroki, Szlafroki wypoczynkowe, Szmizetki,
Szorty do gry w tenisa, Szorty ciążowe, Szorty, Sznurowe zapięcia
do haori [haori-himo], Sznurki do przewiązywania w pasie do kimon
[Koshihimo], Toczki [kapelusze], Tkane koszule, Termoaktywne nakrycia głowy, Tenisówki, Tenisówki na koturnie, Tenisówki [obuwie],
Tankini, T-shirty z krótkim rękawem, Sztormiaki [odzież], Szorty z polaru, Szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, Szorty uciskowe
[sliding shorts], Szorty sportowe, Szorty kąpielowe, Szorty golfowe,
Szorty gimnastyczne, Szorty [odzież], Taśmy do spodni pod stopy,
Trykot, Trencze, Tradycyjne koreańskie kamizelki kobiece [Baeja], Tradycyjne arabskie długie obszerne stroje [thobe], Tradycyjna odzież
japońska, Torby specjalnie przystosowane do butów narciarskich,
Torby na obuwie myśliwskie, Topy z półgolfem, Topy z dzianin, Topy
wiązane na szyi, Topy sportowe do rozgrzewki, Topy [odzież], Topy
do jogi, Topy do biegania, Topy ciążowe, Topy bez ramiączek, Togi,
Tuniki hawajskie, Tuniki, Trykoty z długimi nogawkami, Trykoty [ubrania], Trykoty, Turbany, Turniury do węzłów obi (obiage-shin), Ubiory
do uprawiania sztuk walki, Ubrania codzienne, Ubrania dla kolarzy,
Ubrania dla szefów kuchni, Ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], Usztywniacze do butów, Usztywniacze do obuwia, Walonki [buty filcowe], Wełniane szale noszone w krajach Ameryki Łacińskiej, Wiatrówki, Wełniane rajstopy, Wąskie spodnie w szkocką
kratę, Wierzchy do sandałów w stylu japońskim, Wierzchy obuwia,
Wierzchy z plecionego rattanu do sandałów w stylu japońskim,
Wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia [do butów i botków], Wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, Wkładki [obuwie],
Wkładki pod piętę, Woalki, welony, Woalki, welony [odzież], Wodery,
Wstawki [części odzieży], Wstawki do bielizny [części odzieży],
Wstawki do pończoch [części odzieży], Wstawki do kostiumów kąpielowych [części odzieży], Wstawki do trykotów [części odzieży],
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Wstawki do skarpetek stopek [części odzieży], Wstawki do rajstop
[części odzieży], Wyroby pończosznicze, Wyprawki dziecięce
[odzież], Wyprawki dla noworodków, Wyprawki dla niemowląt, Wygodne luźne spodnie, Wstawki pod pachy [części do odzieży], Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Żakiety z dzianiny, Żakiety męskie, Wytłaczane podeszwy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, Wytłaczane
obcasy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, Wysokie chodaki
do chodzenia po deszczu (ashida), Zori [japońskie klapki], Znaczniki
treningowe, Znaczniki [narzutki] sportowe, Znaczniki [narzutki] piłkarskie, Zewnętrzne okrycia koreańskie [Durumagi].

(111) 346434
(220) 2021 02 28
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) STAFIEJ MACIEJ TEAHEAD, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YELLOW STORK TEA
(540)

(111) 346435
(220) 2021 02 26
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 06
(732) GRZEGORZAK DARIUSZ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAWUSZKA
(540)
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(591) biały, czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 03.07.07, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 21 Podstawki pod czajniczki z herbatą, Filtry do kawy,
nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy
do kawy, Nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, Nieelektryczne zaparzacze do herbaty, Zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, Zaparzaczki do herbaty z metali szlachetnych, 30 Herbata,
Biała herbata, Herbata bezteinowa, Herbata czarna, Herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling], Herbata Earl
Grey, Herbata Lapsang Souchong, Herbata oolong, Herbata sypka
(Nielecznicza-), Herbata Tie Guan Yin, Herbata w torebkach, Herbata
sfermentowana, Herbata rooibos, Herbata zielona, Japońska zielona herbata, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Zielona herbata w proszku, Żółta herbata, Azjatycka herbata morelowa
[maesilcha], Biała herbata w proszku, Chińska herbata z kolcowoju
[Gugijacha], Czarna herbata w proszku, Herbata bez teiny słodzona
słodzikami, Herbata chai, Herbata chryzantemowa (Gukhwacha),
Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata czarna [herbata angielska], Herbata do zaparzania, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa,
Herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, Herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, Herbata limonkowa
[loomi tea], Herbata lipowa, Herbata miętowa, Herbata mrożona,
Herbata mrożona (nie do celów medycznych), Herbata nienaturalna, Herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], Herbata
o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], Herbata
oolong [herbata chińska], Herbata Oolong w proszku, Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Herbata paczkowana [inna niż
do celów leczniczych], Herbata rozpuszczalna, Herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], Herbata szałwiowa, Herbata w torebkach (nielecznicza), Herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha),
Herbata z czerwonego żeń-szenia, Herbata z dzikiej róży, Herbata
z eleuterokoku [Ogapicha], Herbata z gryki, Herbata z korzenia łopianu (Wooungcha), Herbata z kwiatu lipy, Herbata z liści jęczmienia,
Herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], Herbata z prażonego
ryżu brązowego [genmaicha], Herbata z rozmarynu, Herbata z rumianku, Herbata z wodorostów kelp, Herbata z żeń-szenia, Herbata
z żeń-szenia [insamcha], Herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Kapsułki z herbatą, Mate [herbata], Prażona
herbata jęczmienna (mugi-cha), Sztuczna herbata [inna niż do celów
leczniczych], Yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytrusowa].

(531) 11.03.04, 03.07.12, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, Kawa słodowa, Kawa liofilizowana, Kawa niepalona, Czekoladowa kawa, Kawa nienaturalna, Kawa mielona, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona
kawa, Kawałki ciast, Torebki z kawą, Kapsułki z kawą, Kawa w formie
parzonej, Kawa w formie mielonej, Kawałeczki czekolady do deserów,
Kawa w postaci całych ziaren, Cienkie kawałki ciasta do przyrządzania
tortilli, Suszone kawałki glutenu pszennego czyli fu, niegotowane, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Filtry w postaci toreb papierowych
wypełnione kawą, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Substytuty
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Herbata, Mate [herbata], Herbata nienaturalna, Herbata mrożona, Herbata
szałwiowa, Herbata czarna, Herbata rooibos, Herbata oolong, Herbata
oolong [herbata chińska], Herbata czarna [herbata angielska], Herbata
zielona, Herbata chai, Herbata jaśminowa, Herbata rozpuszczalna, Herbata bezteinowa, Biała herbata, Herbata lipowa, Herbata sfermentowana, Herbata miętowa, Herbata imbirowa, Żółta herbata, Herbata do zaparzania, Herbata Lapsang Souchong, Herbata Earl Grey, Herbata
w torebkach, Herbata sypka nielecznicza, Japońska zielona herbata,
Kapsułki z herbatą, Herbata z gryki, Herbata z rumianku, Herbata chryzantemowa czyli Gukhwacha, Herbata z rozmarynu, Herbata z żeń-szenia, Herbata w torebkach nielecznicza, Herbata z liści jęczmienia, Herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Daijeeling],
Herbata Tie Guan Yin, Herbata z wodorostów kelp, Biała herbata
w proszku, Czarna herbata w proszku, Herbata Oolong w proszku, Zielona herbata w proszku, Herbata z dzikiej róży, Azjatycka herbata morelowa [maesilcha], Herbata limonkowa [loomi tea], Herbata z eleuterokoku [Ogapicha], Herbata z kwiatu lipy, Herbata z żeń-szenia [insamcha],
Prażona herbata jęczmienna mugi-cha, Herbata bez teiny słodzona
słodzikami, Herbata z białego lotosu Baengnyeoncha, Herbata z korzenia łopianu Wooungcha, Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata
z czerwonego żeń-szenia, Chińska herbata z kolcowoju [Gugijacha],
Herbata mrożona nie do celów medycznych, Herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], Yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytrusowa],
Herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], Sztuczna herbata
[inna niż do celów leczniczych], Herbata ze słonych sproszkowanych
wodorostów kombu-cha, Herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, Herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], Herbata
owocowa [inna niż do celów medycznych], Herbata rozpuszczalna
[inna niż do celów leczniczych], Herbata o smaku pomarańczowym
[inna niż do celów leczniczych], Herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], Herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów
leczniczych, Aromaty cytrynowe, Aromaty cytrynowe do żywności lub
napojów, Aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, Aromaty
do ciast, Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty do herbaty, Aromaty do napojów, Aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], Aromaty do serów, Aromaty do żywności, Aromaty do żywności
[inne niż olejki eteryczne], Aromaty kawowe, Wanilia [aromat], Kocanka
[aromat], Aromaty waniliowe, Aromaty migdałowe, Ryż aromatyzowany, Ocet aromatyzowany, Lody aromatyzowane alkoholem, Sorbety
aromatyzowane alkoholem, Aromaty produkowane ze ślimaków, Aromaty, preparaty do żywności, Aromaty produkowane z owoców, Aromaty produkowane z drobiu, Aromaty produkowane z homarów, Aromaty produkowane z krewetek, Aromaty produkowane z marynat,
Preparaty aromatyczne do ciast, Preparaty aromatyczne do wypieków,
Preparaty aromatyczne do cukierków, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, Wyciągi słodowe stosowane jako aromaty, Aromaty waniliowe do celów kulinarnych, Owocowe aromaty, inne niż esencje, Nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, Aromaty w formie
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sosów w proszku, Aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, Aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, Bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty], Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne,
Aromaty migdałowe do żywności lub napojów, Aromaty z owoców
[inne niż olejki eteryczne], Preparaty aromatyczne do sporządzania nieleczniczych herbat ziołowych, Preparaty aromatyczne do sporządzania
herbat ziołowych nieleczniczych, Herbaty aromatyzowane [inne niż
do celów leczniczych], Roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki
eteryczne], Przetworzony żeń-szeń stosowany jako zioło, przyprawa
lub aromat, Słone aromaty spożywcze do żywności [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty
z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, Naturalne aromaty dodawane do lodów inne niż esencje eteryczne lub
olejki eteryczne, Jadalne aromaty do artykułów żywnościowych [inne
niż substancje eteryczne i olejki eteryczne], Aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne], Syrop czekoladowy, Syrop smakowy, Syrop stołowy, Syrop kukurydziany, Syrop
klonowy, Syrop spożywczy, Syrop yacon, Syropy smakowe, Syrop
do naleśników, Syropy glukozowe spożywcze, Syropy i melasa, Polewa
w postaci syropu, Lepki syrop skrobiowy mizu-ame, Syrop skrobiowy
[do celów spożywczych], Syrop glukozowy do produkcji żywności, Syrop kukurydziany do celów kulinarnych, Syrop skrobiowy do celów kulinarnych, Syrop z agawy [słodzik naturalny], Syrop z melasy do celów
kulinarnych, Syrop skrobiowy w proszku [do żywności], Fasola w syropie cukrowym ama-natto, Syrop fruktozowy do wykorzystania w produkcji żywności, Babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [Savarin], Syrop glukozowy do użytku jako słodzik do żywności, Syrop
z agawy do stosowania jako słodzik naturalny, Syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Syrop glukozowy
do użytku jako środek żelujący do żywności, Syrop glukozowy do użytku jako środek konserwujący do żywności, Słodycze z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, Syrop glukozowy do użytku jako środek do żywności wspomagający fermentowanie, Syrop glukozowy
do użytku jako środek do żywności poprawiający jej strukturę, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów:
kawa, kawa słodowa, kawa liofilizowana, kawa niepalona, czekoladowa
kawa, kawa nienaturalna, kawa mielona, kawa aromatyzowana, kawa
bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, mrożona kawa, kawałki ciast, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej, kawa w formie
mielonej, kawałeczki czekolady do deserów, kawa w postaci całych ziaren, cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, suszone kawałki
glutenu pszennego fu, niegotowane, gotowa kawa i napoje na bazie
kawy, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty
roślinne zastępujące kawę], herbata, mate [herbata], herbata nienaturalna, herbata mrożona, herbata szałwiowa, herbata czarna, herbata
rooibos, herbata oolong, herbata oolong [herbata chińska], herbata
czarna [herbata angielska], herbata zielona, herbata chai, herbata jaśminowa, herbata rozpuszczalna, herbata bezteinowa, biała herbata,
herbata lipowa, herbata sfermentowana, herbata miętowa, herbata
imbirowa, żółta herbata, herbata do zaparzania, herbata Lapsang Souchong, herbata earl grey, herbata w torebkach, herbata sypka nielecznicza, japońska, zielona herbata, kapsułki z herbatą, herbata z gryki,
herbata z rumianku, herbata chryzantemowa Gukhwacha, herbata
z rozmarynu, herbata z żeń-szenia, herbata w torebkach nielecznicza,
herbata z liści jęczmienia, herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata
z prowincji Darjeeling], herbata Tie Guan Yin, herbata z wodorostów
kelp, biała herbata w proszku, czarna herbata w proszku, herbata
Oolong w proszku, zielona herbata w proszku, herbata z dzikiej róży,
azjatycka herbata morelowa [maesilcha], herbata limonkowa [loomi
tea], herbata z eleuterokoku [Ogapicha], herbata z kwiatu lipy, herbata
z żeń-szenia [insamcha], prażona herbata jęczmienna mugi-cha, herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata z białego lotosu Baengnyeoncha, herbata z korzenia łopianu Wooungcha, herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata z czerwonego żeń-szenia, chińska herbata z kolcowoju
[Gugijacha], herbata mrożona nie do celów medycznych, herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytrusowa], herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha],
sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], herbata ze słonych
sproszkowanych wodorostów kombu-cha, herbata jaśminowa, inna niż
do celów lecznicach, herbata paczkowana [inna niż do celów lecznicach], herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herbata roz-
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puszczalna [inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku jabłka [inna
niż do celów leczniczych], herbata jaśminowa w torebkach, inna niż
do celów leczniczych, aromaty cytrynowe, aromaty cytrynowe do żywności lub napojów, aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty
do herbaty, aromaty do napojów, aromaty do przekąsek [inne niż olejki
eteryczne], aromaty do serów, aromaty do żywności, aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne], aromaty kawowe, wanilia [aromat], kocanka [aromat], aromaty waniliowe, aromaty migdałowe, ryż aromatyzowany, ocet aromatyzowany, lody aromatyzowane alkoholem,
sorbety aromatyzowane alkoholem, aromaty produkowane ze ślimaków, aromaty, preparaty do żywności, aromaty produkowane z owoców, aromaty produkowane z drobiu, aromaty produkowane z homarów, aromaty produkowane z krewetek, aromaty produkowane
z marynat, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne
do wypieków, preparaty aromatyczne do cukierków, ziołowe aromaty
do przyrządzania napojów, wyciągi słodowe stosowane jako aromaty,
aromaty waniliowe do celów kulinarnych, owocowe aromaty, inne niż
esencje, nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, aromaty
w formie sosów w proszku, aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, bazy do przyrządzania
koktajli mlecznych [aromaty], aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty migdałowe do żywności lub napojów, aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne], preparaty aromatyczne do sporządzania nieleczniczych herbat ziołowych, preparaty aromatyczne
do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych, herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], roślinne aromaty do napojów
[inne niż olejki eteryczne], przetworzony żeń-szeń stosowany jako zioło, przyprawa lub aromat, słone aromaty spożywcze do żywności [inne
niż olejki eteryczne], ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty
do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów
żywnościowych, naturalne aromaty dodawane do lodów inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne, jadalne aromaty do artykułów żywnościowych [inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne], aromaty
naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki
eteryczne], syrop czekoladowy, syrop smakowy, syrop stołowy, syrop
kukurydziany, syrop klonowy, syrop spożywczy, syrop yacon, syropy
smakowe, syrop do naleśników, syropy glukozowe spożywcze, syropy
i melasa, polewa w postaci syropu, lepki syrop skrobiowy mizu-ame,
syrop skrobiowy [do celów spożywczych], syrop glukozowy do produkcji żywności, syrop kukurydziany do celów kulinarnych, syrop skrobiowy do celów kulinarnych, syrop z agawy [słodzik naturalny], syrop z melasy do celów kulinarnych, syrop skrobiowy w proszku [do żywności],
fasola w syropie cukrowym ama-natto syrop fruktozowy do wykorzystania w produkcji żywności, babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [savarin], syrop glukozowy do użytku jako słodzik do żywności,
syrop z agawy do stosowania jako słodzik naturalny, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący do żywności, syrop glukozowy
do użytku jako środek konserwujący do żywności, słodycze z syropu
z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, syrop glukozowy do użytku
jako środek do żywności wspomagający fermentowanie, syrop glukozowy do użytku jako środek do żywności poprawiający jej strukturę .

(111) 346436
(220) 2021 03 01
(210) 525318
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) FRANKIEWICZ PAWEŁ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCOOT SLIDE
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy, niebieski, fioletowy, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01
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(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bielizna osobista i nocna, Odzież codzienna,
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, Odzież
gotowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież rekreacyjna, Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież wiatroszczelna,
Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla dziewcząt,
Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież
wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wodoodporna, Odzież ze skóry,
Odzież z imitacji skóry.

(111) 346437
(220) 2021 03 02
(210) 525398
(151) 2021 07 08
(441) 2021 03 22
(732) SOKÓŁ MATEUSZ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROPSS
(510), (511) 32 Aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe
aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje na bazie
miodu.
(111) 346438
(220) 2021 03 04
(210) 525575
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) DINERAS UAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LITEWSKIEGO, Kowno (LT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DINERAS
(540)

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.07, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty i materiały diagnostyczne, Farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, Żywe narządy i tkanki do celów chirurgicznych, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, 10 Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Urządzenia do diagnostyki, badania
i kontroli, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, Nabywanie towarów w imieniu innych
przedsiębiorstw, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Informacje na temat metod sprzedaży, Dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Doradztwo
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, 36 Maklerstwo, Maklerstwo w zakresie towarów,
39 Pakowanie i składowanie towarów, Składowanie farmaceutyków,
Przewożenie i dostarczanie towarów, Maklerstwo transportowe, Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, 44 Usługi farmaceutyczne, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw, Usługi medyczne, Bada-
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nie leków w celach medycznych, Usługi badania korzystania z leków,
Usługi doradcze dotyczące farmaceutyków.

(111) 346439
(220) 2021 03 04
(210) 525576
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) DINERAS UAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LITEWSKIEGO, Kowno (LT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DINERAS
(540)

(591) niebieski, granatowy, biały
(531) 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty i materiały diagnostyczne, Farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, Żywe narządy i tkanki do celów chirurgicznych, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, 10 Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Urządzenia do diagnostyki, badania
i kontroli, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, Nabywanie towarów w imieniu innych
przedsiębiorstw, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Informacje na temat metod sprzedaży, Dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Doradztwo
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, 36 Maklerstwo, Maklerstwo w zakresie towarów,
39 Pakowanie i składowanie towarów, Składowanie farmaceutyków,
Przewożenie i dostarczanie towarów, Maklerstwo transportowe, Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, 44 Usługi farmaceutyczne, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw, Usługi medyczne, Badanie leków w celach medycznych, Usługi badania korzystania z leków,
Usługi doradcze dotyczące farmaceutyków.
(111) 346440
(220) 2021 03 05
(210) 525637
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) NABEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAPLANTI
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne,
Balsamy samoopalające, Błyszczyki do ust, Chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, Dezodoranty i Antyperspiranty,
Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
Esencje eteryczne, Farby do włosów, Henna [barwnik kosmetyczny],
Kleje do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji
skóry, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki natu-
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ralne, Kremy kosmetyczne, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, Kremy oczyszczające, Kremy złuszczające, Kremy do twarzy, Krem pod
oczy, Krem do rąk, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy nawilżające,
Kremy BB, Lakiery do paznokci, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy dermatologiczne, Krem z retinolem do celów kosmetycznych,
Maski kosmetyczne, Maseczki nawilżające, Maseczki oczyszczające,
Maseczki do twarzy i ciała, Mleczko do demakijażu, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydło do kąpieli, Odżywki
do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne, Olejki
do ciała, Peelingi do twarzy, Peelingi złuszczające do twarzy, Pianki
kosmetyczne, Pianki do golenia, Pianki do oczyszczania ciała, Płyny
do pielęgnacji włosów, Pomadki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty do demakijażu, Preparaty do kąpieli, nielecznicze,
Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do samoopalania
[kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty toaletowe, Produkty perfumeryjne, Puder
do twarzy, Serum pielęgnacyjne, Serum zapobiegające starzeniu się,
Serum kojące dla skóry, Serum łagodzące dla skóry, Serum do twarzy
do celów kosmetycznych, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Sole wybielające, Suche szampony, Szampony, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Środki do czyszczenia
zębów, Toniki kosmetyczne, Waciki do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda micelarna, Woda perfumowana, Zestawy
kosmetyków, 5 Białkowe suplementy diety, Odżywcze suplementy
diety, Preparaty witaminowe, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy ziołowe, Suplementy diety, Suplementy
żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mineralne suplementy diety
dla ludzi, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy dietetyczne i odżywcze,
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 16 Pudełka kartonowe,
Pudła opakowaniowe (kartonowe), Składane pudełka kartonowe,
Kartonowe pudełka do pakowania, 35 Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, Reklama i usługi reklamowe, Reklama
i marketing, 41 Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Nauczanie
i szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Szkolenia
w zakresie odżywiania, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 44
Higiena i pielęgnacja urody, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, Doradztwo dietetyczne.

(111) 346441
(220) 2021 03 07
(210) 525666
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) BAJ-LIEDER MARTA, ULMAN-BOGUSŁAWSKA RENATA,
WYDAWNICTWO PESTKA I OGRYZEK SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pestka i ogryzek WYDAWNICTWO
(540)

(591) fioletowy
(531) 26.01.03, 26.01.13, 01.15.15, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.05

Nr 1/2022

(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, 16 Publikacje, Publikacje drukowane,
Publikacje edukacyjne, Publikacje dotyczące odżywiania, Publikacje
dotyczące zagadnień związanych z karmieniem dziecka, Publikacje
z dziedziny medycyny, Publikacje dotyczące szkolenia dziecka, 35
Prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z wydawnictwami, publikacjami,
materiałami szkoleniowymi, Publikowanie materiałów reklamowych,
41 Szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Skomputeryzowane szkolenia,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów i seminariów [szkolenia],
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi szkolenia
zawodowego, Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia
i nauki, Szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia
dla rodziców, Szkolenia dotyczące zagadnień związanych z karmieniem dziecka, Szkolenia dotyczące rozwoju dziecka, Usługi edukacyjne związane z odżywianiem, Publikowanie, Publikowanie podręczników, Publikowanie podręczników związanych z odżywianiem,
Publikowanie podręczników związanych z karmieniem dziecka, Publikowanie książek, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie multimedialne, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie
czasopism internetowych, Publikowanie czasopism elektronicznych,
Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, 42 Konsultacje na temat higieny żywności, 44 Konsultacje psychologiczne, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Udzielanie
informacji związanych z odżywianiem, Terapia psychologiczna dla
małych dzieci, Leczenie zaburzeń związanych z odżywianiem, Usługi
badań medycznych związanych z zaburzeniami karmienia, Terapia
karmienia, Diagnostyka zaburzeń karmienia, Konsultacje zaburzeń
karmienia.

(111) 346442
(220) 2021 03 07
(210) 525669
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ORDON MAŁGORZATA ORDON BEAUTY CENTER
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORDON BEAUTY CENTER
(540)

(591) różowy, czarny
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne oraz instruktażowe w zakresie
medycyny estetycznej, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi klinik medycznych, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Usługi
medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi w zakresie medycyny
estetycznej, Zabiegi w zakresie medycyny estetycznej, Doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, Usługi kosmetyczne, Biolifting, Endermologia, Infuzja
tlenowa, Masaż podciśnieniowy, Oxybrazja, Peeling kawitacyjny, Tlenoterapia, Tlenowy masaż limfatyczny, Zabiegi oczyszczania twarzy
i ciała, Eksfoliacja kwasem dermokosmetycznym, Mikrodermabrazja
diamentowa, Laserowe odmładzanie skóry, Laserowe usuwanie rumienia, Laserowe usuwanie przebarwień, Zabiegi z wykorzystaniem
światła podczerwonego poprawiające napięcie i rozświetlające skórę, Peelingi medyczne, Lipoliza iniekcyjna, Pielęgnacja dłoni i stóp,
Depilacja, Depilacja cukrowa, Upiększanie okolicy oka, Konsultacje
i usługi w zakresie podologii, Porady i konsultacje dietetyczne, Usługi
w zakresie układania diety, Fryzjerstwo, Usługi salonów fryzjerskich,
Masaż leczniczy, Zabiegi rehabilitacyjne dla osób, które doznały urazów, bóli stawów i mięśni, Zabiegi rehabilitacyjne dla osób z wada-
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mi postawy, Krioterapia, Leczenie nadpotliwości, Karboksyterapia,
Radiofrekwencja mikroigłowa, Mezoterapia igłowa, Zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej, Zabiegi z wykorzystaniem kwasu
hialuronowego, Usługi w zakresie stylizacji okolicy oka, Usługi w zakresie stylizacji paznokci.

(111) 346443
(220) 2021 03 07
(210) 525670
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ORDON MAŁGORZATA ORDON BEAUTY CENTER
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORDON BEAUTY CENTER TRUE BEAUTY CONCEPT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne oraz instruktażowe w zakresie
medycyny estetycznej, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi klinik medycznych, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Usługi
medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi w zakresie medycyny
estetycznej, Zabiegi w zakresie medycyny estetycznej, Doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, Usługi kosmetyczne, Biolifting, Endermologia, Infuzja
tlenowa, Masaż podciśnieniowy, Oxybrazja, Peeling kawitacyjny, Tlenoterapia, Tlenowy masaż limfatyczny, Zabiegi oczyszczania twarzy
i ciała, Eksfoliacja kwasem dermokosmetycznym, Mikrodermabrazja
diamentowa, Laserowe odmładzanie skóry, Laserowe usuwanie rumienia, Laserowe usuwanie przebarwień, Zabiegi z wykorzystaniem
światła podczerwonego poprawiające napięcie i rozświetlające skórę, Peelingi medyczne, Lipoliza iniekcyjna, Pielęgnacja dłoni i stóp,
Depilacja, Depilacja cukrowa, Upiększanie okolicy oka, Konsultacje
i usługi w zakresie podologii, Porady i konsultacje dietetyczne, Usługi
w zakresie układania diety, Fryzjerstwo, Usługi salonów fryzjerskich,
Masaż leczniczy, Zabiegi rehabilitacyjne dla osób, które doznały urazów, bóli stawów i mięśni, Zabiegi rehabilitacyjne dla osób z wadami postawy, Krioterapia, Leczenie nadpotliwości, Karboksyterapia,
Radiofrekwencja mikroigłowa, Mezoterapia igłowa, Zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej, Zabiegi z wykorzystaniem kwasu
hialuronowego, Usługi w zakresie stylizacji okolicy oka, Usługi w zakresie stylizacji paznokci.
(111) 346444
(220) 2021 03 07
(210) 525675
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) BAJ-LIEDER MARTA, ULMAN-BOGUSŁAWSKA RENATA,
WYDAWNICTWO PESTKA I OGRYZEK SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA TERAPII KARMIENIA OD PESTKI DO OGRYZKA
(540)

(591) biały, czarny, ciemnoczerwony
(531) 05.07.13, 27.01.06, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Publikacje w formie
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elektronicznej do pobrania, 16 Publikacje, Publikacje drukowane,
Publikacje edukacyjne, Publikacje dotyczące odżywiania, Publikacje
dotyczące zagadnień związanych z karmieniem dziecka, Publikacje
z dziedziny medycyny, Publikacje dotyczące szkolenia dziecka, 35
Prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z wydawnictwami, publikacjami,
Materiałami szkoleniowymi, Publikowanie materiałów reklamowych,
41 Szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Skomputeryzowane szkolenia,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów i seminariów [szkolenia],
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi szkolenia
zawodowego, Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia i nauki, Szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia dla
rodziców, Szkolenia dotyczące zagadnień związanych z karmieniem
dziecka, Szkolenia dotyczące rozwoju dziecka, Usługi edukacyjne
związane z odżywianiem, Publikowanie, Publikowanie podręczników,
Publikowanie podręczników związanych z odżywianiem, Publikowanie podręczników związanych z karmieniem dziecka, Publikowanie
książek, Publikowanie elektroniczne, Publikacje multimedialne, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych,
Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, 42 Konsultacje na temat higieny żywności, 44 Konsultacje psychologiczne, Usługi
terapii głosu i terapii logopedycznej, Udzielanie informacji związanych
z odżywianiem, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Leczenie
zaburzeń związanych z odżywianiem, Usługi badan medycznych
związanych z zaburzeniami karmienia, Terapia karmienia, Diagnostyka
zaburzeń karmienia, Konsultacje zaburzeń karmienia.

(111) 346445
(220) 2021 03 08
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) krowa TV
(540)

(210) 525712

(531) 16.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu w branży rolniczej i usługi
informacyjne dla klientów, Pokazy towarów, Produkcja filmów reklamowych, Reklama, 41 Produkcja nagrań audio i wideo oraz produkcja multimedialna, usługi edukacyjne i instruktażowe, Doradztwo
zawodowe, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 44 Usługi w zakresie rolnictwa,
Rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych
preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, Tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, Uprawa
roślin, Zwierzęta (hodowla).
(111) 346446
(220) 2021 03 08
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG Akademia gospodarza
(540)

(531) 27.05.01

(210) 525716
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(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu w branży rolniczej i usługi
informacyjne dla klientów, Pokazy towarów, Produkcja filmów reklamowych, Reklama, 41 Produkcja nagrań audio i wideo oraz produkcja multimedialna, usługi edukacyjne i instruktażowe, Doradztwo
zawodowe, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 44 Usługi w zakresie rolnictwa,
Rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych
preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, Tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, Uprawa
roślin, Zwierzęta (hodowla).

(111) 346447
(220) 2021 03 11
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 12
(732) BŁYSKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BŁYSKIEM
(540)

(210) 525961

(591) czarny, żółty, biały
(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
Oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną,
analizami danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania
użytkowników, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania,
nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, Programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo, Oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku
w połączeniu z Internetem, Publikacje elektroniczne, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania,
Aplikacje do przepływu pracy, Oprogramowanie symulacyjne
do aplikacji, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Aplikacje
do odzyskiwania informacji, Oprogramowanie do serwera aplikacji,
Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Aplikacje do pobrania
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz
danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania
danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji
danych, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, Oprogramowanie komputerowe do poszerzania
zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji API, Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania
aplikacjami serwerów dostępowych, Aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie,
Oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, Nagrania audio, Nagrania dźwiękowe, Nagrania multimedialne, 35 Reklama, Działalność gospodarcza polegająca na umożliwieniu
kontaktu dostawców usług z potencjalnymi klientami za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, Skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów oraz sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, dostarczanie danych dotyczących
działalności gospodarczej oraz kompilacja, zarządzanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą lub innych,
Usługi handlu elektronicznego polegające na umożliwieniu dostawcom usług pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Zapewnianie miejsca do handlu on-line,
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Udostępnianie internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, Usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi marketingu za pomocą poczty
elektronicznej, Usługi marketingu w sieci, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością handlową, Usługi analizy danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania
użytkowników, Usługi badania rynku, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi abonenckie oraz usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządzania dla abonentów, Usługi przechowywania
i przetwarzania danych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Reklamy online, Usługi zarządzania społecznością online, Zestawianie katalogów biznesowych online, Publikowanie materiałów reklamowych online, Porównywanie usług
finansowych online, Świadczenie usług porównania cen online, Usługi reklamowe i marketingowe online, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, 37
Czyszczenie szamb, Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie kotłów, Czyszczenie budynków, Czyszczenie przepustów, Czyszczenie wanien, Czyszczenie pomników, Czyszczenie samochodów, Czyszczenia tapicerki, Czyszczenie butów, Czyszczenia
obuwia, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie mat,
Czyszczenie dywanów, Czyszczenie skór, Czyszczenie okien, Czyszczenie okien, Czyszczenie żaluzji, Polerowanie jako czyszczenie,
Czyszczenie kominów, Czyszczenie basenów, Czyszczenie aut,
Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie ubrań, Czyszczenie odzieży,
Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Polerowanie [czyszczenie] pojazdów, Czyszczenie higieniczne [wanny], Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie układów wodociągów, Czyszczenie
zbiorników magazynowych, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Czyszczenie rur kanalizacyjnych, Usługi czyszczenia sufitów,
Usługi czyszczenia rur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Czyszczenie
higieniczne [baseny], Czyszczenie cylindrów wodnych, Usługi czyszczenia kotłów, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie fasad
budynków, Usługi czyszczenia biur, Czyszczenie sufitów akustycznych, Czyszczenie kanałów ściekowych, Czyszczenie silników elektrycznych, Usługi opróżniania [czyszczenia], Czyszczenie pasów startowych, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie przenośnych
konstrukcji, Czyszczenie pomieszczeń domowych, Czyszczenie higieniczne [budynki], Kompleksowe czyszczenie samochodów,
Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie pokryć podłogowych,
Wywóz odpadów [czyszczenie], Czyszczenie urządzeń domowych,
Czyszczenie powierzchni handlowych, Usługi czyszczenia przemysłowego, Czyszczenie studzienek ściekowych, Usługi czyszczenia
basenów, Czyszczenie powierzchni sufitów, Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie higieniczne [pojazdy], Czyszczenie stoisk
wystawowych, Czyszczenie budynków [wnętrz], Usługi czyszczenia
okapów, Pompowanie i czyszczenie szamb, Czyszczenie zbiorników
na wodę, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie wodnic, linii wodnych, Czyszczenie budynków od zewnątrz,
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, Czyszczenie i mycie
samochodów, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków,
Konserwacja maszyn do czyszczenia, Usługi czyszczenia przewodów
wentylacyjnych, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie
zewnętrznych pokładów statków, Czyszczenie pojemników do przechowywania, Czyszczenie higieniczne [obiekty ruchome], Czyszczenie i naprawa skór, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, Czyszczenie dywanów i chodników, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
Wynajem sprzętu do czyszczenia, Wypożyczanie sprzętu do czyszczenia, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Wynajem urządzeń do czyszczenia,
Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie budynków od wewnątrz,
Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych], Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Usługi czyszczenia schodów ruchomych, Konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, Wypożyczanie
przemysłowych maszyn czyszczących, Czyszczenie i polerowanie
pojazdów silnikowych, Usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia podłóg, Wynajem
maszyn do czyszczenia dywanów, Czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki, Konserwacja i czyszczenie sprzętu górniczego,
Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych, Oczyszczanie
i czyszczenie kanałów ściekowych, Konserwacja, czyszczenie i napra-
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wy futer, Usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem,
Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Usługi czyszczenia
związane ze sprzątaniem przemysłowym, Wynajem maszyn
do czyszczenia mebli tapicerowanych, Przemysłowe gruntowne
czyszczenie handlowych placówek gastronomicznych, Czyszczenie
budynków od wewnątrz i zewnątrz, Usługi czyszczenia w zakresie
sprzątania gospodarstwa domowego, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz wykonanych z tkanin, Wynajem maszyn do czyszczenia dywaników i chodników, Czyszczenie studzienek ściekowych
wodą pod wysokim ciśnieniem, Udzielanie informacji związanych
z usługami czyszczenia szamb, Czyszczenie za pomocą dostępu linowego [alpinizm przemysłowy], Czyszczenie szamb wykorzystujących
bakterie do przeróbki ścieków, Wypożyczanie maszyn i urządzeń
do czyszczenia i mycia, Udzielanie informacji, porad i konsultacji
na temat czyszczenia, Udzielanie informacji związanych z usługami
czyszczenia zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, Udzielanie informacji
związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów budynków,
Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie
do przeróbki ścieków, Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn do czyszczenia podłóg, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg.

(111) 346448
(220) 2021 03 11
(210) 525974
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 12
(732) BŁYSKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Błyskiem
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
Oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną,
analizami danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania
użytkowników, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania,
nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, Programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo, Oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku
w połączeniu z Internetem, Publikacje elektroniczne, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania,
Aplikacje do przepływu pracy, Oprogramowanie symulacyjne
do aplikacji, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Aplikacje
do odzyskiwania informacji, Oprogramowanie do serwera aplikacji,
Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Aplikacje do pobrania
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz
danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania
danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji
danych, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, Oprogramowanie komputerowe do poszerzania
zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji API, Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania
aplikacjami serwerów dostępowych, Aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie,
Oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, Nagrania audio, Nagrania dźwiękowe, Nagrania multimedialne, 35 Reklama, Działalność gospodarcza polegająca na umożliwieniu
kontaktu dostawców usług z potencjalnymi klientami za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, Skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów oraz sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, dostarczanie danych dotyczących
działalności gospodarczej oraz kompilacja, zarządzanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą lub innych,
Usługi handlu elektronicznego polegające na umożliwieniu dostawcom usług pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów za po-
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średnictwem Internetu lub w inny sposób, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Zapewnianie miejsca do handlu on-line,
Udostępnianie internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, Usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi marketingu za pomocą poczty
elektronicznej, Usługi marketingu w sieci, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością handlową, Usługi analizy danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania
użytkowników, Usługi badania rynku, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi abonenckie oraz usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządzania dla abonentów, Usługi przechowywania
i przetwarzania danych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Reklamy online, Usługi zarządzania społecznością online, Zestawianie katalogów biznesowych online, Publikowanie materiałów reklamowych online, Porównywanie usług
finansowych online, Świadczenie usług porównania cen online, Usługi reklamowe i marketingowe online, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, 37
Czyszczenie szamb, Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie kotłów, Czyszczenie budynków, Czyszczenie przepustów, Czyszczenie wanien, Czyszczenie pomników, Czyszczenie samochodów, Czyszczenia tapicerki, Czyszczenie butów, Czyszczenia
obuwia, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie mat,
Czyszczenie dywanów, Czyszczenie skór, Czyszczenie okien, Czyszczenie okien, Czyszczenie żaluzji, Polerowanie jako czyszczenie,
Czyszczenie kominów, Czyszczenie basenów, Czyszczenie aut,
Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie ubrań, Czyszczenie odzieży,
Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Polerowanie [czyszczenie] pojazdów, Czyszczenie higieniczne [wanny], Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie układów wodociągów, Czyszczenie
zbiorników magazynowych, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Czyszczenie rur kanalizacyjnych, Usługi czyszczenia sufitów,
Usługi czyszczenia rur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Czyszczenie
higieniczne [baseny], Czyszczenie cylindrów wodnych, Usługi czyszczenia kotłów, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie fasad
budynków, Usługi czyszczenia biur, Czyszczenie sufitów akustycznych, Czyszczenie kanałów ściekowych, Czyszczenie silników elektrycznych, Usługi opróżniania [czyszczenia], Czyszczenie pasów startowych, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie przenośnych
konstrukcji, Czyszczenie pomieszczeń domowych, Czyszczenie higieniczne [budynki], Kompleksowe czyszczenie samochodów,
Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie pokryć podłogowych,
Wywóz odpadów [czyszczenie], Czyszczenie urządzeń domowych,
Czyszczenie powierzchni handlowych, Usługi czyszczenia przemysłowego, Czyszczenie studzienek ściekowych, Usługi czyszczenia
basenów, Czyszczenie powierzchni sufitów, Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie higieniczne [pojazdy], Czyszczenie stoisk
wystawowych, Czyszczenie budynków [wnętrz], Usługi czyszczenia
okapów, Pompowanie i czyszczenie szamb, Czyszczenie zbiorników
na wodę, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie wodnic, linii wodnych, Czyszczenie budynków od zewnątrz,
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, Czyszczenie i mycie
samochodów, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków,
Konserwacja maszyn do czyszczenia, Usługi czyszczenia przewodów
wentylacyjnych, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie
zewnętrznych pokładów statków, Czyszczenie pojemników do przechowywania, Czyszczenie higieniczne [obiekty ruchome], Czyszczenie i naprawa skór, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, Czyszczenie dywanów i chodników, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
Wynajem sprzętu do czyszczenia, Wypożyczanie sprzętu do czyszczenia, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Wynajem urządzeń do czyszczenia,
Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie budynków od wewnątrz,
Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych], Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Usługi czyszczenia schodów ruchomych, Konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, Wypożyczanie
przemysłowych maszyn czyszczących, Czyszczenie i polerowanie
pojazdów silnikowych, Usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia podłóg, Wynajem
maszyn do czyszczenia dywanów, Czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki, Konserwacja i czyszczenie sprzętu górniczego,
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Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych, Oczyszczanie
i czyszczenie kanałów ściekowych, Konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, Usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem,
Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Usługi czyszczenia
związane ze sprzątaniem przemysłowym, Wynajem maszyn
do czyszczenia mebli tapicerowanych, Przemysłowe gruntowne
czyszczenie handlowych placówek gastronomicznych, Czyszczenie
budynków od wewnątrz i zewnątrz, Usługi czyszczenia w zakresie
sprzątania gospodarstwa domowego, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz wykonanych z tkanin, Wynajem maszyn do czyszczenia dywaników i chodników, Czyszczenie studzienek ściekowych
wodą pod wysokim ciśnieniem, Udzielanie informacji związanych
z usługami czyszczenia szamb, Czyszczenie za pomocą dostępu linowego [alpinizm przemysłowy], Czyszczenie szamb wykorzystujących
bakterie do przeróbki ścieków, Wypożyczanie maszyn i urządzeń
do czyszczenia i mycia, Udzielanie informacji, porad i konsultacji
na temat czyszczenia, Udzielanie informacji związanych z usługami
czyszczenia zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, Udzielanie informacji
związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów budynków,
Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie
do przeróbki ścieków, Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn do czyszczenia podłóg, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg.

(111) 346449
(220) 2021 03 14
(210) 526031
(151) 2021 08 27
(441) 2021 04 19
(732) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AS Phosphobor
(510), (511) 1 Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych
w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, Nawóz naturalny, Nawozy,
Nawozy azotowe, Nawozy biologiczne, Nawozy chemiczne, Nawozy
do roślin, Nawozy do roślin doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy
mineralne, Nawozy mieszane, Nawozy potasowe, Nawozy organiczne, Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nieorganiczne nawozy,
Odżywki dla roślin, Biostymulatory roślin, Biologiczne nawozy azotowe, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin,
Produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, Fosforan w formie
ciekłej do stosowania na liściach rolniczych roślin uprawnych, Nawóz
w formie stałej.
(111) 346450
(220) 2021 03 16
(210) 526099
(151) 2021 09 09
(441) 2021 04 26
(732) MILCZANOWSKA-SZWEDA MAGDALENA ZC SYSTEM,
Rudołtowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z RAIDER
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.11.09, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(111) 346451
(220) 2021 03 16
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZRYWKA Jolki
(540)

Nr 1/2022
(210) 526200

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.08, 25.07.04, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma.
(111) 346452
(220) 2021 03 17
(210) 526224
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE
ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 01.15.24, 26.11.03, 26.11.05, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, 5 Środki odstraszające dla
zwierząt, Środki odstraszające owady dla zwierząt, Środki odstraszające insekty dla psów, Środki odstraszające insekty.
(111) 346453
(220) 2021 03 17
(210) 526235
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732) VIZION MEDICAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIZION
(540)

(591) czerwony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Akceleratory liniowe do użytku medycznego w radioterapii, Aktywatory wewnętrznego dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) będące elementami wentylatorów medycznych do utrzymywania ciśnienia, Analizatory automatyczne
do diagnostyki medycznej, Analizatory automatyczne do ciał obcych
w płynach ustrojowych [do użytku medycznego], Analizatory automatyczne do płynów ustrojowych [do celów medycznych], Analizatory chromatogramów do użytku medycznego, Analizatory cząstek
do użytku medycznego, Analizatory do identyfikacji bakterii do ce-

Nr 1/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

lów medycznych, Analizatory elektroniczne do celów medycznych,
Analizatory fizyczne do użytku medycznego, Analizatory fotometryczne do użytku medycznego, Analizatory gazu do analizy medycznej, Analizatory grupy krwi do użytku medycznego, Analizatory
materiałów śladowych do użytku medycznego w diagnostyce, Analizatory nawilżenia skóry do użytku medycznego, Analizatory nefelometryczne do diagnostyki medycznej, Analizatory rentgenowskie
do użytku medycznego, Analizatory stężenia tlenu do użytku medycznego, Analizatory struktury ciała do zastosowań medycznych,
Analizatory widma do użytku w diagnostyce medycznej, Aparatura
analityczna do celów medycznych, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analiz do celów medycznych, Aparatura do badań genetycznych do celów medycznych, Aparatura
do znieczulenia nadtwardówkowego do użytku medycznego, Aparatura elektroniczna do użytku medycznego, Aparatura i instalacje
do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów medycznych,
Aparatura medyczna do leczenia chorób układu oddechowego, Analizatory do użytku medycznego, Aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, Aparatura monitorująca parametry fizjologiczne
do celów medycznych, Aparatura skanująca do celów medycznych,
Aparaty do analizy substancji [do celów medycznych], Aparaty
do analizy zawartości alkoholu w wydzielinie układu oddechowego
[do celów medycznych], Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Aparaty rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medycznego, Aplikatory klipsów do podwiązywania do użytku medycznego, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], Artykuły
do ćwiczeń fizycznych służące do treningu fizycznego [do celów medycznych], Atomizery do celów medycznych, Autoklawy do celów
medycznych, Automatyczne urządzenia medyczne do podawania
zwierzętom dawek poprzez zastrzyk, Automatyczne urządzenia medyczne do podawania ludziom dawek poprzez zastrzyk, Bandaże
stabilizujące do celów medycznych, Bańki do celów medycznych,
Baseny i kaczki sanitarne do celów medycznych [naczynia], Bieżnie
stacjonarne do użytku medycznego w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych, Boty do celów medycznych, Bransoletki magnetyczne do celów medycznych, Bransolety do celów medycznych, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Butelki do zasysania do użytku
medycznego, Cewniki do celów medycznych, Cewniki medyczne,
Cewniki medyczne i chirurgiczne, Chemicznie aktywowane gorące
kompresy żelowe do celów medycznych, Chemicznie aktywowane
gorące kompresy do celów medycznych, Chemicznie aktywowane
kompresy rozgrzewające do celów medycznych, Chemicznie aktywowane zimne kompresy żelowe do celów medycznych, Chemicznie
aktywowane zimne kompresy do celów medycznych, Chromatografy do użytku medycznego, Ciężarki do ćwiczeń fizycznych [przystosowywane do użytku medycznego], Ciśnieniomierze do użytku medycznego, Czujniki do użytku medycznego w diagnostyce, Czujniki
do użytku medycznego w monitorowaniu parametrów życiowych
u pacjentów, Czujniki precyzyjne do użytku medycznego, Czujniki
temperatury do użytku medycznego, Czujniki tlenu do użytku medycznego, Czujniki ultradźwiękowe do użytku medycznego, Detektory do zastosowań medycznych, Detektory gazu do użytku medycznego, Diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe do użytku medycznego,
Diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe do użytku medycznego,
Diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego, Dmuchane podkładki [poduszki] do celów medycznych, Dmuchane poduszki do celów medycznych, Dopasowane podkładki do podtrzymywania części ciała [do użytku medycznego], Dożylne pompki
infuzyjne do celów medycznych, Drenujące rurki do celów medycznych, Dreny do celów medycznych, Dreny do ssaka do celów medycznych, Ekrany chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim [do użytku medycznego], Ekrany radiologiczne do celów
medycznych, Elastyczne bandaże uciskowe do celów medycznych,
Elastyczne endoskopy medyczne, Elektrody do badań do użytku medycznego, Elektrody do użytku medycznego, Elektrody do użytku
z urządzeniami medycznymi, Elektrody tlenowe do użytku medycznego, Elektrody ze szkła do użytku medycznego, Elektromagnetyczne urządzenia medyczne, Elektroniczna aparatura monitorująca
do użytku medycznego, Elektroniczne aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi [do użytku medycznego], Elektroniczne liczniki kropel do użytku medycznego, Elektroniczne monitory pracy serca
[do użytku medycznego], Elektroniczne przyrządy do pomiaru nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], Elektroniczne przyrządy
kontrolujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku medycznego], Elektroniczne przyrządy medyczne, Elektroniczne przyrządy rejestrujące
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poziom dwutlenku węgla do celów medycznych, Elektroniczne przyrządy rejestrujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku medycznego],
Elektroniczne pulsometry [do użytku medycznego], Elektroniczne
rejestratory nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], Elektroniczne rejestratory temperatury do użytku medycznego, Elektroniczne rejestratory tętna [do użytku medycznego], Elektroniczne rejestratory pracy serca [do użytku medycznego], Elektroniczne
stymulatory mięśni do celów medycznych, Elektroniczne stymulatory nerwów do celów medycznych, Elektroniczne urządzenia do celów medycznych, Elektroniczne urządzenia monitorujące temperaturę do użytku medycznego, Elektroniczne urządzenia monitorujące
poziom dwutlenku węgla do celów medycznych, Elektryczne ogrzewacze do stóp do użytku medycznego, Elektryczne poduszki grzewcze do użytku medycznego, Endoskopy do użytku medycznego, Endoskopy elektroniczne do użytku medycznego, Ergometry wioślarskie
do ćwiczeń fizycznych [do użytku medycznego], Fiberoskopy do użytku medycznego, Filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użytku medycznego, Filtry antywirusowe z wymiennikiem ciepła do użytku medycznego, Filtry działające w czasie rzeczywistym będące
elementami kamer rentgenowskich do użytku medycznego, Filtry
działające w czasie rzeczywistym będące elementami monitorów
rentgenowskich do użytku medycznego, Filtry nosowe do celów medycznych, Filtry promieni ultrafioletowych do celów medycznych,
Filtry świetlne do użytku medycznego, Filtry ultrafioletowe do celów
medycznych, Filtry wirówkowe obsługiwane przepływowo do użytku medycznego, Filtry z zasilaniem do użytku medycznego, Fizjologiczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego, Fotele do badań wykonane specjalnie do użytku medycznego, Fotele do celów
medycznych lub dentystycznych, Fotele specjalnie przystosowane
do celów medycznych, Futerały na instrumenty medyczne, Futerały
przystosowane do narzędzi medycznych, Gąbki sztuczne do celów
medycznych, Gamma kamery do celów medycznych, Gazowe urządzenia laserowe do leczenia medycznego, Generatory pola magnetycznego do użytku medycznego, Generatory tlenu do celów medycznych, Generatory wysokiej częstotliwości do użytku w leczeniu
medycznym, Ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych organów reprodukcyjnych, Gips do celów medycznych lub
chirurgicznych, Gorsety do celów medycznych, Hiperbaryczne komory tlenowe do celów medycznych, Igły do celów medycznych, Igły
do robienia zastrzyków do użytku medycznego, Igły do strzykawek
medycznych, Igły medyczne, Igły typu Luer Lock do użytku medycznego, Implanty medyczne, Implanty medyczne z materiałów syntetycznych, Inhalatory do celów medycznych [sprzedawane puste], Inhalatory do użytku medycznego, Inhalatory medyczne, Inhalatory
tlenowe do celów medycznych, sprzedawane puste, Inhalatory tlenowe do celów medycznych, Iniektory bezigłowe do użytku medycznego, Iniektory do chromatografii cieczowej do użytku medycznego,
Inkubatory do celów medycznych, Instalacje laserowe do użytku medycznego, Instrumenty do leczenia światłem lasera do celów medycznych, Instrumenty medyczne, Instrumenty medyczne do śródmiąższowej termoterapii tkanki biologicznej, Instrumenty medyczne
do tracheostomii przezskórnej, Instrumenty medyczne do użycia
jako aparaty słuchowe, Instrumenty medyczne używane w związku
ze słuchem, Instrumenty medyczne zawierające laser, Instrumenty
światłowodowe do celów medycznych, Instrumenty tnące do celów
medycznych, Instrumenty używane w hodowlach komórkowych
do celów medycznych, Jądrowe instalacje rezonansu magnetycznego do skanowania medycznego, Jednorazowe rękawice ochronne
do celów medycznych, Jednorazowe strzykawki do iniekcji podskórnych do użytku medycznego, Kamery endoskopowe do celów medycznych, Kamery oftalmologiczne do celów medycznych, Kasety
separacyjne do użytku medycznego w chromatografii, Klamry do celów medycznych, Kleszcze do użytku medycznego, Klipsy do podwiązywania do użytku medycznego, Koce do celów medycznych,
Koce medyczne do ochładzania pacjentów, Koce medyczne
do ogrzewania pacjentów, Koce podgrzewane elektrycznie [na łóżka] do użytku medycznego, Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, Kolumny chromatograficzne do użytku medycznego, Kolumny chromatograficzne do chromatografii analitycznej
[medyczne], Kolumny do chromatografii powinowactwa [do celów
medycznych], Kolumny do chromatografii cieczowej do użytku medycznego, Kolumny do płynnej chromatografii powinowactwa
[do celów medycznych], Kolumny do przygotowywania próbek
do użytku medycznego, Kolumny separacyjne do użytku medycznego w chromatografii gazowej, Komparatory kolorymetryczne
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do użytku medycznego, Kompresory do celów medycznych [leczenie], Kompresy zimne do celów medycznych, Koncentratory śladowych substancji organicznych do użytku medycznego w diagnostyce, Koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, Krioaplikatory
do użytku medycznego, Kroplomierze do celów medycznych, Krzesła do zabiegów medycznych, Krzesła wykonane specjalnie do użytku medycznego, Kubeczki do przemywania oczu do celów medycznych, Kubki z ustnikiem [do celów medycznych], Lampy do celów
medycznych, Lampy do celów medycznych [lecznicze], Lampy
do nagrzewania do użytku medycznego, Lampy do użytku z przyrządami medycznymi, Lampy emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe do użytku medycznego, Lampy emitujące spolaryzowane światło do użytku medycznego, Lampy kwarcowe do celów medycznych,
Lampy na podczerwień do celów medycznych, Lampy rentgenowskie do celów medycznych, Lampy słoneczne do celów medycznych,
Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, Laparoskopy medyczne i chirurgiczne, Laserowe narzędzia tnące do użytku medycznego,
Lasery do celów medycznych, Lasery medyczne, Lasery półprzewodnikowe do celów medycznych, Lasery z możliwością wytwarzania
pulsującej wiązki laserowej [do celów medycznych], Lasery zawierające włókna optyczne do użytku medycznego, Laski-czwórnogi
do celów medycznych, Laski do celów medycznych, Lateksowe rękawice do badania do użytku medycznego, Lateksowe rękawice medyczne, Leżanki do badań wykonane specjalnie do użytku medycznego, Liczniki pulsu [aparatura medyczna], Lód (Worki z) do celów
medycznych, Łóżka do masażu do celów medycznych, Łóżka hybrydowe będące łóżkami wodnymi z miękkimi bokami [do użytku medycznego], Łóżka podgrzewane do leczenia medycznego, Łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, Łóżka wodne do celów
medycznych, Lusterka do celów badań medycznych, Łyżeczki medyczne zapobiegające rozlewaniu dla noworodków, Magnesy trwałe
do użytku medycznego, Maski higieniczne do celów medycznych,
Maski higieniczne do osłony przed pyłem do celów medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do ochrony przed substancjami toksycznymi do użytku medycznego, Maski na twarz do użytku medycznego,
Maski na twarz do użytku medycznego dla ochrony przeciwbakteryjnej, Maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku medycznego, Maski oddechowe do celów medycznych, Maski sanitarne
do celów medycznych, Maski sanitarne stosowane w celu ochrony
przed kurzem do celów medycznych, Maski stosowane przez personel medyczny, Maski z tlenem do użytku medycznego, Maszyny
do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, Maszyny do dializ
do użytku medycznego, Maszyny nawilżające do celów medycznych,
Materace dmuchane do celów medycznych, Materace do celów medycznych, Materace nadmuchiwane do celów medycznych, Materace ortopedyczne do użytku medycznego, Materace powietrzne dla
dzieci [do celów medycznych], Materace powietrzne dla niemowląt
[do celów medycznych], Materace zmiennociśnieniowe do użytku
medycznego, Materiał elastomerowy do użytku medycznego, Materiały do zszywania do użytku medycznego, Materiały unieruchamiające do użytku medycznego, Meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, Meble przystosowane do leczenia medycznego, Meble wykonane specjalnie do celów medycznych,
Medyczna aparatura chłodząca do stosowania w hipotermii terapeutycznej, Medyczna aparatura chłodząca do leczenia udaru cieplnego,
Medyczne aparaty ortopedyczne, Medyczne artykuły do użytku
w pielęgnacji sztucznych przetok, Medyczne fartuchy izolacyjne, Medyczne fiolki diagnostyczne do śliny, Medyczne fotele zabiegowe,
Medyczne i chirurgiczne narzędzia tnące do cięcia tkanek i organów
ludzkich lub zwierzęcych, Medyczne instrumenty słuchowe, Medyczne komory ciśnieniowe, Medyczne lampy operacyjne, Medyczne narzędzia ręczne, Medyczne płatki diagnostyczne do śliny, Medyczne podtrzymujące wyroby pończosznicze, Medyczne połączenia
śrubowe, Medyczne pompy infuzyjne, Medyczne pończochy uciskowe, Medyczne przetworniki ciśnienia tętna, Medyczne przyrządy diagnostyczne, Medyczne przyrządy terapeutyczne, Medyczne przyrządy tnące, Medyczne rajstopy uciskowe, Medyczne rozszerzacze
naczyń, Medyczne środki podtrzymujące do ciała, Medyczne urządzenia analityczne do celów medycznych, Medyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, Medyczne urządzenia diagnostyczne do testów w kierunku wirusów, Medyczne urządzenia
do czerpania tlenu z atmosfery, Medyczne urządzenia do ścierania
naskórka, Medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, Me-
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dyczne urządzenia ochładzające posiadające aplikatory do kontaktu
z ciałem, służące do kontroli temperatury rany, Medyczne urządzenia
ochładzające posiadające aplikatory do kontaktu z ciałem, Medyczne
urządzenia ochładzające do kontroli temperatury rany, Medyczne
urządzenia ogrzewające posiadające aplikatory do kontaktu z ciałem, Medyczne urządzenia ogrzewające posiadające aplikatory
do kontaktu z ciałem, służące do kontroli temperatury rany, Medyczne urządzenia ogrzewające do kontroli temperatury rany, Medyczne
urządzenia rentgenowskie, Medyczne worki drenażowe do gromadzenia żółci, Medyczne worki drenażowe do gromadzenia ropni, Medyczne worki drenażowe do gromadzenia moczu po zabiegu nefrostomii, Membranowe płytki do testów do użytku w diagnostyce
medycznej, Membranowe płytki do testów do użytku w badaniach
medycznych, Membrany do filtrowania [medyczne], Membrany
do odwróconej osmozy do użytku medycznego, Mierniki długości
do użytku medycznego, Miski do celów medycznych, Młotki do użytku medycznego lub chirurgicznego, Młotki do użytku medycznego,
Moduły kompresorów będące częściami wentylatorów [medyczne],
Monitory do noszenia na ciele stosowane do pomiaru danych biometrycznych do użytku medycznego, Nadmuchiwane poduszki do celów medycznych, Naklejki termoczułe do użytku medycznego, Nakrycia podgrzewane elektrycznie do użytku medycznego, Nanity
do użytku medycznego, Nanoroboty do celów medycznych, Narzędzia do diagnostyki medycznej, Narzędzia medyczne do usuwania
brodawek [kurzajek] przez zamrażanie, Naświetlone filmy rentgenowskie do użytku medycznego, Nawilżacze stosowane w leczeniu
medycznym, Nebulizatory do celów medycznych, Nebulizatory przenośne do celów medycznych, Nici do użytku medycznego, Nieselektywne elektrody będące chemicznie wrażliwymi sondami [do celów
medycznych], Nocniki do użytku medycznego [pojemniki], Nosze
medyczne, Noże do celów medycznych, Noże medyczne, Noże medyczne i chirurgiczne do cięcia tkanek i organów ludzkich lub zwierzęcych, Nożyczki medyczne, Obcążki do paznokci do użytku medycznego, Obrabiarki laserowe do użytku medycznego, Obręcze
biomagnetyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Obuwie do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, Ochraniacze łokci do celów medycznych, Ochraniacze na palce do celów medycznych,
Ochraniacze na usta do celów medycznych, Ochraniacze stawu barkowego do użytku medycznego, Ochronne maski do oddychania
do użytku medycznego, Ochronne maski do oddychania wykonane
z materiałów nietkanych do użytku medycznego, Odcinacze do taśmy do celów medycznych, Odsysające zestawy drenażowe do użytku medycznego, Odzież nadmuchiwana do celów medycznych,
Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Odzież ochronna do celów medycznych, Odzież uciskowa do terapii medycznych, Ogrzewacze do użytku medycznego,
Okrycia medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, Opaski
na kolano do celów medycznych, Opaski uciskowe na kostkę do użytku medycznego, Oprawki do błon rentgenowskich do użytku medycznego, Optyczne przyrządy do pomiaru temperatury do badań
medycznych, Osłony bez palców na ręce do użytku medycznego,
Osłony do przyrządów medycznych, Osłony na oczy do użytku medycznego, Osłony na twarz do użytku medycznego, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Oświetlenie do użytku medycznego, Ozonatory do użytku medycznego [ozonizatory], Ozonizatory
[ozonatory] do użytku medycznego, Pasy brzuszne [do celów medycznych], Pasy do celów medycznych, Pasy do celów medycznych,
elektryczne, Pasy do przypinania medycznych urządzeń monitorujących do pacjentów, Pasy galwaniczne do celów medycznych, Pasy
podtrzymujące dla ciężarnych do celów medycznych, Pierścienie
biomagnetyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Pincety do celów medycznych, Pipety do użytku medycznego, Pirometry
optyczne do użytku medycznego, Plastry chłodzące do celów medycznych, Płatki medyczne do nakładania płynów na skórę, Płytki
chromatograficzne do użytku medycznego, Płytki kręgosłupowe
[przyrządy medyczne], Pneumatyczne przyrządy medyczne, Podbrzuszne podkładki uciskowe do użytku medycznego, Podkładki
zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, Podpórki zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, Podstawy do łóżek wodnych
[przystosowane do użytku medycznego], Poduszki dmuchane do celów medycznych, Poduszki do celów medycznych, Poduszki do celów medycznych przystosowane do podtrzymywania twarzy, Poduszki do siedzeń wózków inwalidzkich [do użytku medycznego],
Poduszki do użytku medycznego do podpierania niemowląt w trak-
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cie kąpania, Poduszki do użytku medycznego do podpierania niemowląt w trakcie badania, Poduszki na woreczki z lodem do celów
medycznych, Poduszki nadmuchiwane dla niemowląt [do celów medycznych], Poduszki (Nadmuchiwane-) do celów medycznych, Poduszki podgrzewane, nieelektryczne, do celów medycznych, Poduszki podgrzewane [podkładki], nieelektryczne, do celów
medycznych, Poduszki podgrzewane [podkładki] do celów medycznych, Poduszki powietrzne dla niemowląt [do celów medycznych],
Poduszki profilowane dla pacjentów siedzących na krzesłach [przystosowane do celów medycznych], Poduszki profilowane do łóżek
dla pacjentów [przystosowane do celów medycznych], Poduszki
szyjne do użytku medycznego, Poduszki wodne do celów medycznych, Poduszki wyściełane do celów medycznych, Pojemniczki
na próbki do badań medycznych, Pojemniki do pobierania krwi
do celów medycznych, Pojemniki do pobierania krwi do celów medycznych, puste, Pojemniki na ciecze do użytku medycznego, Pojemniki
na odpady medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycznego,
Pojemniki specjalnie dostosowane do usuwania instrumentów medycznych, strzykawek i innych zanieczyszczonych odpadów medycznych,
Pompki do użytku medycznego przy dozowaniu lekarstw z pojemników, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Pompy do celów medycznych do ekstrakcji płynów, Pompy do celów medycznych, Pompy do użytku medycznego przy
ekstrakcji pary, Pompy do użytku medycznego przy ekstrakcji gazów,
Pompy do użytku w chromatografii cieczowej [medyczne], Pompy
dozujące do podawania leków w odmierzonych dawkach [do użytku
medycznego], Pończochy do celów medycznych, Pończochy elastyczne [do celów medycznych], Pończochy medyczne z funkcją
zmniejszania ucisku, Porty naczyniowe do celów medycznych, Pręty
asymetryczne do ćwiczeń fizycznych [przystosowane do użytku medycznego], Prezerwatywy do celów medycznych, Probówki na krew
do użytku medycznego, Procesory do filmów rentgenowskich
[do celów medycznych], Procesory do filmów światłoczułych [do celów medycznych], Procesory do płyt rentgenowskich [do celów medycznych], Promienie rentgenowskie [Aparatura i instalacje do wytwarzania-] do celów medycznych, Protezy do leczenia medycznego,
Protezy medyczne, Prowadniki do celów medycznych, Prowadniki
medyczne oraz ich części i elementy mocujące, Przenośne przyrządy
do użytku medycznego przy monitorowaniu poziomu tlenu w mieszaninach gazowych, Przenośny sprzęt medyczny do epilacji, Prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, Przezroczyste osłony
na twarz do użytku przez personel medyczny, Przybory do przeprowadzania sekcji do celów medycznych, Przyłącza typu luer do użytku
medycznego, Przyrządy analityczne do celów medycznych, Przyrządy chromatograficzne do użytku medycznego, Przyrządy diagnostyczne do użytku medycznego, Przyrządy do analizy medycznej,
Przyrządy do badań diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych [medyczne], Przyrządy do badań medycznych, Przyrządy
do badania moczu do zastosowań medyczno-diagnostycznych,
Przyrządy do badania termoczułe do użytku medycznego, Przyrządy
do celów medycznych do analizy, Przyrządy do chromatografii cieczowej do użytku medycznego, Przyrządy do ćwiczeń [ekspandery]
do leczenia medycznego, Przyrządy do dożylnego podawania lekarstw do celów medycznych, Przyrządy do ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR] do celów medycznych, Przyrządy do mierzenia przystosowane do użytku medycznego, Przyrządy do pomiaru
impulsów do użytku medycznego, Przyrządy do pomiaru temperatury do użytku medycznego, Przyrządy do radioterapii do użytku
medycznego, Przyrządy do reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR]
w czasie rzeczywistym do celów medycznych, Przyrządy do rozdzielania do użytku medycznego, Przyrządy do testów diagnostycznych
do celów medycznych, Przyrządy do wykonywania lewatywy do celów medycznych, Przyrządy elektryczne do użytku medycznego
w diagnostyce krwi, Przyrządy fotometryczne do użytku medycznego, Przyrządy koagulacyjne wysokiej częstotliwości do celów medycznych, Przyrządy laserowe do użytku medycznego, Przyrządy
medyczne do badania chorób zakaźnych, Przyrządy medyczne
do badania nadużywania środków odurzających, Przyrządy medyczne do leczniczego monitorowania lekarstw, Przyrządy medyczne
do odczytywania danych fizjologicznych, Przyrządy medyczne
do przecinania tkanek, Przyrządy medyczne do rejestrowania danych fizjologicznych, Przyrządy medyczne do rejestracji czynności
serca, Przyrządy medyczne do umieszczania i mocowania cewników,
Przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach zwierząt, Przyrządy
medyczne do zastosowania w ciałach zwierząt, Przyrządy medyczne
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do zastosowania w ciałach ludzkich, Przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach ludzi, Przyrządy medyczne, mianowicie implanty
wewnątrznaczyniowe z materiałów sztucznych, Przyrządy rentgenowskie do analizy strukturalnej do użytku medycznego, Przyrządy
telemetryczne do zastosowań medycznych, Przyrządy termograficzne do celów medycznych, Przyrządy tnące wysokiej częstotliwości
do celów medycznych, Przyrządy tomograficzne do użytku medycznego, Przyrządy wykrywające do celów medycznych, Przyrządy wyściełające do użytku medycznego, Pudełka przystosowane na odpady medyczne, Pulsomierze do celów medycznych, Radiacyjne
przyrządy onkologiczne do użytku medycznego, Ramki do błon
rentgenowskich do użytku medycznego, Reduktory dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) będące częściami wentylatorów medycznych do utrzymywania ciśnienia, Refraktometry do użytku medycznego, Rękawice do badań medycznych, Rękawice
do celów medycznych, Rękawice gumowe do użytku medycznego,
Rękawice lateksowe do celów medycznych, Rękawice ochronne
do stosowania przez pracowników medycznych, Rękawiczki do badań do celów medycznych, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Respiratory do celów medycznych, Retraktory [instrumenty
medyczne], Roboty do noszenia pomagające w chodzeniu do celów
medycznych, Roboty medyczne do stosowania w terapii kognitywnej dla dzieci, Rozpylacze aerozoli do celów medycznych, Rozpylacze
do celów medycznych, Rozpylacze elektryczne do celów medycznych, Rozpylacze [obsługiwane ręcznie] do użytku medycznego, Rurki do zastosowań medycznych, Rurki drenujące do celów medycznych, Rurki medyczne do celów irygacji, Rurki medyczne
do podawania leków, Rurki medyczne do zabiegów naczyniowych,
Rurki siatkowe do łączenia nerwów do użytku medycznego, Rurki
stosowane przy odwirowywaniu krwi [do użytku medycznego], Rurki z radem do celów medycznych, Rury i rurki do celów medycznych,
Siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], Skalpele laserowe do celów medycznych, Skanery do diagnostyki medycznej,
Skanery do użytku medycznego, Skanery optyczne do badań medycznych, Skanery rentgenowskie do celów medycznych, Skanery
temperatury do użytku medycznego, Skarpetki elastyczne do celów
medycznych, Skarpetki uciskowe do użytku medycznego lub terapeutycznego, Solaria do celów medycznych, Sondy badawcze do celów medycznych, Sondy badawcze do użytku medycznego, Sondy
badawcze do zastosowań medyczno-diagnostycznych, Sondy do celów medycznych, Sondy do użytku z układami scalonymi [do diagnozowania medycznego], Sondy medyczne, Sondy podłączone do mikroprocesorowych urządzeń do diagnostyki medycznej, Sondy
próżniowe do użytku medycznego, Sondy ultradźwiękowe do użytku medycznego, Spektrometry do obrazowania metodą rezonansu
magnetycznego do użytku medycznego, Spektrometry do rezonansu jądrowego do użytku medycznego, Spirometry [aparatura medyczna], Spirometry bodźcowe do użytku medycznego, Spluwaczki
do celów medycznych, Spluwaczki medyczne, Spraye [aerozole]
do celów medycznych, Spraye do celów medycznych (Ręczne-),
Sprzęt do tomografii rentgenowskiej do użytku medycznego, Sprzęt
i instrumenty chirurgiczne do użytku medycznego, Sprzęt wspomagający poruszanie się [do celów medycznych], Stabilizatory kolana
do celów medycznych, Stabilizatory kostki do celów medycznych,
Stabilizatory łokcia do celów medycznych, Stabilizatory nadgarstka
do użytku medycznego, Stabilizatory pleców do celów medycznych,
Stelaże łóżkowe wykonane specjalnie do celów medycznych, Stenty
medyczne, Stetoskopy medyczne, Stojaki na przyrządy medyczne,
Stoły do zabiegów medycznych, Stoły medyczne służące do badań
lub leczenia, Stoły na przyrządy medyczne, Stoły specjalnie wykonane do badań medycznych, Stroje ciśnieniowe do użytku medycznego, Struktury ochronne przeciwko promieniowaniu [do celów medycznych], Strzykawki do celów medycznych, Strzykawki do celów
medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do użytku medycznego,
Strzykawki do zastrzyków podskórnych do celów medycznych, Strzykawki (do zastrzyków) do celów medycznych, Strzykawki inflacyjne
do użytku medycznego lub chirurgicznego, Strzykawki medyczne,
Strzykawki z tłokiem do użytku medycznego, Stymulatory elektroniczne do użytku medycznego, Światłowodowe sondy do badania
temperatury do użytku w diagnostyce medycznej, Światłowodowe
urządzenia obrazujące do celów medycznych, Systemy wielospektralnego obrazowania fluorescencyjnego [MFIS] do celów medycznych, Szafki na przyrządy medyczne, Szczypce do użytku medycznego, Szpatułki do użytku medycznego, Szpatułki laryngologiczne
do celów medycznych, Sztuczne panewki stawu ramiennego
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do użytku medycznego, Sztywne endoskopy medyczne, Szyny
do celów medycznych, Szyny unieruchamiające do celów medycznych, Tacki medyczne, Tacki na przyrządy medyczne, Temblaki
do użytku medycznego, Termoelektryczne kompresy do użytku medycznego, Termometry cyfrowe do celów medycznych, Termometry
do celów medycznych, Termometry do użytku medycznego, Termometry elektroniczne do użytku medycznego, Termometry na podczerwień do celów medycznych, Termometry rtęciowe do użytku
medycznego, Tomografy do celów medycznych, Tonometry do mierzenia ciśnienia [do celów medycznych], Torby medyczne przeznaczone do przechowywania instrumentów medycznych, Torby na narzędzia medyczne [z wyposażeniem], Tulejki do wstrzykiwania
do użytku medycznego, Ubrania usztywniające do użytku medycznego, Uchwyty diatermiczne do użytku medycznego, Uchwyty
do błon rentgenowskich do użytku medycznego, Uchwyty do woreczków z lodem stosowanych do celów medycznych, Uchwyty worków do zasysania do użytku medycznego, Ultradźwiękowa aparatura medyczna, Ultradźwiękowe medyczne urządzenia diagnostyczne,
Ultradźwiękowe przyrządy do czyszczenia do użytku medycznego,
Ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne do użytku medycznego,
Ultrafioletowe (Lampy-) do celów medycznych, Urządzenia do analizowania obrazów [do celów medycznych], Urządzenia do analizy
bakterii w próbkach biologicznych [do celów medycznych], Urządzenia do analizy gazów [do celów medycznych], Urządzenia do analizy
krwi [do celów medycznych], Urządzenia do analizy zawartości alkoholu w płynach ustrojowych [do celów medycznych], Urządzenia
do badań diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych
[medyczne], Urządzenia do badań krwi [do celów medycznych],
Urządzenia do badania reagujące na zmiany temperatury do użytku
medycznego, Urządzenia do chromatografii gazowej do użytku medycznego, Urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych, do użytku medycznego,
Urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, Urządzenia do ćwiczeń siłowych przystosowane do użytku medycznego,
Urządzenia do diagnostyki obrazowej do użytku medycznego, Urządzenia do fumigacji do celów medycznych, Urządzenia do izolacji
dźwięku do użytku medycznego, Urządzenia do leczenia magnetycznego do użytku medycznego, Urządzenia do leczenia wodnego
do użytku medycznego, Urządzenia do masażu [do celów medycznych], Urządzenia do monitorowania krwi [do celów medycznych],
Urządzenia do monitorowania tlenu do użytku medycznego, Urządzenia do monitorowania ciśnienia do użytku medycznego, Urządzenia do monitorowania stężenia tlenu do użytku medycznego,
Urządzenia do niszczenia igieł podskórnych [specjalnie przystosowane do użytku medycznego], Urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI] do celów medycznych, Urządzenia
do ogrzewania ciała do użytku medycznego, Urządzenia do pobierania próbek do użytku medycznego, Urządzenia do pomiarów do celów medycznych, Urządzenia do pomiaru indeksu masy ciała (BMI)
do użytku medycznego, Urządzenia do pracy nad kondycją fizyczną
[do użytku medycznego], Urządzenia do produkcji tlenu do celów
medycznych, Urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, Urządzenia do radioskopii [fluoroskopii]
do użytku medycznego, Urządzenia do regeneracji komórek macierzystych do celów medycznych, Urządzenia do rehabilitacji medycznej, Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych,
Urządzenia do symulacji ćwiczeń fizycznych do celów medycznych,
Urządzenia do terapii falą uderzeniową do użytku medycznego,
Urządzenia do terapii wodnej do celów medycznych, Urządzenia
do termoterapii do celów medycznych, Urządzenia do testów DNA
i RNA do celów medycznych, Urządzenia do tomografii dynamicznej
do użytku medycznego, Urządzenia do użytku w ćwiczeniu mięśni
do celów medycznych, Urządzenia do wykrywania temperatury
do użytku medycznego, Urządzenia do wytwarzania fal ultradźwiękowych do zastosowań medycznych, Urządzenia do wzmacniania
mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, Urządzenia do zastosowania promieniowania laserowego do celów medycznych, Urządzenia fizjologiczne do użytku medycznego, Urządzenia i instrumenty
medyczne, Urządzenia i przyrządy medyczne związane z reaktywnością neurowegetatywną, Urządzenia kolimacyjne wskazujące pozycję do użytku medycznego, Urządzenia laboratoryjne do rozcieńczania płynów [do celów medycznych], Urządzenia laboratoryjne
do sporządzania płynów [do celów medycznych], Urządzenia laboratoryjne do inkubacji płynów [do celów medycznych], Urządzenia laboratoryjne do mieszania płynów [do celów medycznych], Urządze-

Nr 1/2022

nia laboratoryjne do przelewania płynów [do celów medycznych],
Urządzenia liczące komórki do użytku medycznego, Urządzenia medyczne do cewnikowania pęcherza moczowego, Urządzenia medyczne do celów urologicznych, Urządzenia medyczne do celów
neurograficznych, Urządzenia medyczne do ćwiczenia technik oddychania, Urządzenia medyczne do dializowania nerek, Urządzenia
medyczne do diagnozowania potencjalnego zawału serca, Urządzenia medyczne do kontrolowania parametrów płucnej wymiany gazowej, Urządzenia medyczne do korekcji zniekształceń kątowych, Urządzenia medyczne do leczenia nadmiernej potliwości, Urządzenia
medyczne do mierzenia poziomu glukozy we krwi, Urządzenia medyczne do moksybucji, Urządzenia medyczne do naprawy krążków
międzykręgowych, Urządzenia medyczne do naprawy krążków międzykręgowych w postaci implantów krążków międzykręgowych wykonanych z substancji sztucznych, Urządzenia medyczne do pomiaru zawartości tlenu we krwi, Urządzenia medyczne do pobierania
próbek komórkowych, Urządzenia medyczne do poprawiania kondycji skóry wykorzystujące laser, Urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycznych, Urządzenia medyczne
do uśmierzania bólu, Urządzenia medyczne do użytku w kardiochirurgii, Urządzenia medyczne do użytku w laparoskopii, Urządzenia
medyczne do użytku w endoskopii, Urządzenia medyczne do wdmuchiwania gazów, Urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, Urządzenia medyczne
do wykrywania dwutlenku węgla w drogach oddechowych, Urządzenia medyczne do wyświetlania danych tomograficznych, Urządzenia medyczne do wzmacniania mięśni przepony miednicy, Urządzenia medyczne do zamykania ran, Urządzenia medyczne
stosowane w dozymetrii w dziedzinie radioterapii, Urządzenia monitorujące oddychanie do użytku medycznego, Urządzenia monitorujące oddech [medyczne], Urządzenia monitorujące temperaturę
do użytku medycznego, Urządzenia na podczerwień do celów medycznych, Urządzenia nawilżające do użytku medycznego, Urządzenia odsysające do użytku medycznego, Urządzenia radiokardiograficzne do celów medycznych, Urządzenia radiologiczne do celów
medycznych, Urządzenia radioonkologiczne do użytku medycznego, Urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, Urządzenia
rentgenowskie do spektroskopii do użytku medycznego, Urządzenia
telemetryczne do celów medycznych, Urządzenia transmisyjne wiązki laserowej do użytku medycznego, Urządzenia ultradźwiękowe
do użytku medycznego w skanowaniu ciała, Urządzenia ultradźwiękowe do użytku medycznego w diagnostyce, Urządzenia wykorzystujące izotopy promieniotwórcze do użytku medycznego, Urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do celów
medycznych, Urządzenie do badania działania płuc do użytku medycznego, Urządzenia do obrazowania medycznego, Usztywniacze
nadgarstka do użytku medycznego, Wentylatory medyczne, Wężyki
do ciśnieniomierzy do użytku medycznego, Wibratory na gorące powietrze do celów medycznych, Wkładki do maseczek do oddychania
do użytku medycznego, Wkładki douszne do użytku medycznego,
Worki do celów medycznych służące do przechowywania próbek
moczu, Worki do celów medycznych służące do zbierania próbek
moczu, Worki do wlewów dożylnych do celów medycznych, Worki
do zasysania do użytku medycznego, Worki irygacyjne do użytku
medycznego, Worki izolacyjne do użytku medycznego, Worki
na wodę do celów medycznych, Worki z lodem do celów medycznych, Worki z lodem do użytku medycznego, Wskaźniki dwutlenku
węgla do użytku medycznego, Wskaźniki laserowe do użytku medycznego, Wskaźniki temperatury skóry do użytku medycznego,
Wstrzykiwacze do celów medycznych, Wyciągi chirurgiczne do nóg
do użytku medycznego, Wyciągi do celów medycznych, Wyciągi
[urządzenia medyczne], Wykrywacze dwutlenku węgla do użytku
medycznego, Wymienniki wilgoci do użytku medycznego w przesyłaniu ciepła z powietrza wydychanego do powietrza wdychanego,
Wyroby medyczne jednorazowego użytku do leczenia zaparć, Wzierniki światłowodowe do celów medycznych, Zaciski do fałd skórnych
do celów medycznych, Zaciski, klamerki do badań do użytku medycznego, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do oczu
do celów medycznych, Zatyczki do butelek medycznych, Zatyczki
do uszu do celów medycznych, Zautomatyzowane kombinezony
w postaci egzoszkieletów do celów medycznych, Zawory do użytku
w medycznych przyrządach infuzyjnych, Zespoły sond badawczych
do użytku medycznego, Zestawy testów medycznych do kontroli
diabetyków do użytku domowego, Źródła pola elektromagnetycznego do użytku w diagnostyce medycznej, Źródła pola elektroma-
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gnetycznego do użytku w leczeniu medycznym, Źródła pola magnetycznego do użytku w diagnostyce medycznej, Źródła pola
magnetycznego do użytku w leczeniu medycznym, Źródła pola ultradźwiękowego do użytku w diagnostyce medycznej, Źródła pola
ultradźwiękowego do użytku w leczeniu medycznym, Źródła światła
do endoskopów elektronicznych do celów medycznych, Źródła światła do użytku medycznego, Zszywacze do celów medycznych, 11
Sterylizatory do celów medycznych, Sterylizatory do instrumentów
medycznych, Sterylizatory parowe do celów medycznych, Urządzenia do sterylizacji do użytku medycznego, Urządzenia sterylizujące
do instrumentów medycznych, Urządzenie dezynfekujące do celów
medycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, 37 Instalacja aparatury medycznej, Instalacja, konserwacja
i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, Konserwacja sprzętu
medycznego, Konserwacja urządzeń i narzędzi medycznych, Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, Naprawa
maszyn i sprzętu medycznego, Sterylizacja narzędzi medycznych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i aparatury medycznej, Usługi naprawy sprzętu medycznego,
42 Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, Projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej,
Usługi kalibracji w zakresie urządzeń medycznych.
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(510), (511) 35 Reklama, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Publikowanie tekstów
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Obróbka tekstów,
Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Zamieszczanie
ogłoszeń dla osób trzecich, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Biura pośrednictwa pracy,
Usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pracowników
[zwolnienia monitorowane], Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Dostarczanie informacji na temat
rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Usługi
konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, Usługi przeglądu prasy, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, Dostarczanie informacji handlowych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Zapewnianie rankingów
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Usługi marketingowe, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Statystyczne zestawienia, Analiza danych statystycznych z badań rynku,
Badania rynkowe, Badania biznesowe, Badania w zakresie biznesu,
Badania w zakresie reklamy, Usługi w zakresie wyszukiwania danych
z badań rynku, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Przetwarzanie
danych, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych,
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Promowanie
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem
imprez promocyjnych, 38 Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych
pomiędzy użytkownikami, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, Usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie
forów internetowych online, Zapewnianie dostępu do forów inter-
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netowych, Udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości
między użytkownikami komputerów, Komunikacja elektroniczna
za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych
i forów internetowych, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Usługa
łączności elektronicznej za pomocą komputera, Usługi w zakresie
komunikacji interaktywnej, Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, Usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, Transmisja informacji do celów biznesowych, Łączność za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej lub Internetu, Zapewnianie dostępu
do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do blogów
internetowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz
danych, Transmisja podkastów, Udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek,
Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających informacje na szeroki wachlarz
tematów, Poczta elektroniczna, Usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wiadomości elektroniczne, Obsługa lokalnych sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), Transmisja
strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Transmisja wiadomości
i aktualności, Przekazywanie informacji do organizacji sprawozdawczych, Elektroniczna transmisja wiadomości, Agencje informacyjne,
Usługi elektronicznej agencji prasowej, 41 Usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Zapewnianie recenzji
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Informacja o imprezach rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], Udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier,
Publikacja kalendarzy imprez, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Informacje i wiadomości online w dziedzinie
szkoleń zawodowych, Publikowanie podręczników szkoleniowych,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Doradztwo zawodowe, Kształcenie uzupełniające [pomaturalne], Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie seminariów,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Informacja o edukacji, Usługi reporterskie, Usługi agencji w zakresie
sprzedaży reportaży do kilku stacji, Fotoreportaże, Programowanie
serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Budowanie
zespołu (edukacja), Trening osobisty [szkolenie], Trening rozwoju
osobistego, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur, Multimedialne wydania gazet, 45 Usługi serwisów społecznościowych online, Usługi tworzenia
sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania, Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości,
Usługi internetowe w zakresie umawiania się na randki, swatania
i poznawania osób, Mediacje, Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, Badania i analizy polityczne, Udzielanie informacji sądowych, Badania prawne, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych,
Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Rejestrowanie nazw
domen [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Doradztwo związane z licencjonowaniem
oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Wynajem nazw domen internetowych, Doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, Badanie przeszłości osób,
Usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem.
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(510), (511) 35 Reklama, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Publikowanie tekstów
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Obróbka tekstów,
Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Zamieszczanie
ogłoszeń dla osób trzecich, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Biura pośrednictwa pracy,
Usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pracowników
[zwolnienia monitorowane], Doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, Rekrutacja personelu, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Dostarczanie informacji
na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej,
Usługi konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu
zajmującego się przetwarzaniem danych, Usługi przeglądu prasy,
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie informacji handlowych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Zapewnianie
rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
Usługi marketingowe, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Statystyczne zestawienia, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Badania rynkowe, Badania biznesowe, Badania w zakresie
biznesu, Badania w zakresie reklamy, Usługi w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
Przetwarzanie danych, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem imprez promocyjnych, 38 Fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie pokojów rozmów
[chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści
multimedialnych pomiędzy użytkownikami, Udostępnianie pokojów
rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, Usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościowych,
Udostępnianie forów internetowych online, Zapewnianie dostępu
do forów internetowych, Udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, Komunikacja
elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów],
linii chatowych i forów internetowych, Usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, Usługa łączności elektronicznej za pomocą komputera,
Usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, Usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, Transmisja informacji do celów biznesowych, Łączność
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu,
Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, Transmisja podkastów, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Zapewnianie
dostępu do treści multimedialnych online, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających
informacje na szeroki wachlarz tematów, Poczta elektroniczna,
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wiadomości elektroniczne, Obsługa lokalnych
sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), Transmisja strumieniowa materiałów
audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, Transmisja wiadomości i aktualności, Przekazywanie informacji do organizacji sprawozdawczych, Elektroniczna
transmisja wiadomości, Agencje informacyjne, Usługi elektronicznej
agencji prasowej, 41 Usługi rozrywkowe w postaci organizowania
społecznych imprez rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach
rozrywkowych lub kulturalnych, Informacja o imprezach rozrywko-
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wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Udostępnianie
rozrywki online w postaci turniejów gier, Publikacja kalendarzy imprez, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych,
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe, Doradztwo zawodowe, Kształcenie uzupełniające [pomaturalne], Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Informacja o edukacji,
Usługi reporterskie, Usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży
do kilku stacji, Fotoreportaże, Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Budowanie zespołu (edukacja),
Trening osobisty [szkolenie], Trening rozwoju osobistego, Publikacja
gazet elektronicznych, 45 Usługi serwisów społecznościowych online, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą
aplikacji mobilnych do pobrania, Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi internetowe w zakresie umawiania się
na randki, swatania i poznawania osób, Mediacje, Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, Badania i analizy polityczne,
Udzielanie informacji sądowych, Badania prawne, Usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Doradztwo związane
z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo
związane z rejestracją nazw domen, Wynajem nazw domen internetowych, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, Badanie przeszłości osób, Usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem.

(111) 346456
(220) 2021 03 19
(210) 526402
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 17
(732) POLSKA GRUPA SŁOŃ TORBALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SŁOŃ TORBALSKI
(510), (511) 9 Futerały na laptopy, Pokrowce na laptopy, Skórzane
etui na tablety, Skórzane etui na telefony komórkowe, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Skórzane etui na okulary, 16
Piórniki, Skórzane piórniki na ołówki, Skórzane okładki na książki,
Skórzane zakładki do książek, Materiały piśmienne, 18 Skóra i imitacja skóry, Wyroby z materiałów skórzanych i imitacji skóry, Skóry
zwierzęce, Skóry surowe, Skóra syntetyczna, Materiały skórzane,
Ręcznie wykonane torebki z naturalnej skóry, Torby i portfele skórzane, Torby podróżne, Torby podróżne [wyroby skórzane], Torebki,
Torebki damskie, Skórzane torebki, Małe torebki kopertówki, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki wykonane ze skóry, Torebki
wykonane z imitacji skóry, Walizy, Walizki, Walizki skórzane, Walizki
podróżne [podręczne], Walizki na kółkach, Kufry i walizki, Artykuły podróżne [walizki, torby], Skórzane etui na karty, skórzane etui
na wizytówki, Portfele na karty wizytowe, Etui na klucze wykonane
ze skóry, Plecaki, plecaki skórzane, Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], Saszetki biodrowe, Pokrowce na bagaż, Pokrowce
na parasolki, Parasole i parasolki, Laski do parasoli, Laski i parasole
w jednym, Torby na parasole, Torby na kółkach, Torby na zakupy
na kółkach, Aktówki [wyroby skórzane], Paski skórzane do bagażu, Paski skórzane [inne niż odzież], Baty, bicze, Uprzęże, Wyroby
rymarskie, Wyroby rymarskie ze skóry, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Paski skórzane [odzież], 35 Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie wyrobów skórzanych takich jak torby, torebki, portfele, akcesoria, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie walizek i toreb podróżnych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie odzieży, akcesoriów
odzieżowych, obuwia, nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie wyrobów skórzanych takich jak torby, torebki, portfele,
akcesoria, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie walizek i toreb
podróżnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżowych, obuwia, nakryć głowy.
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(111) 346457
(220) 2021 03 27
(210) 526776
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) BRYŁA FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRYŁA MIODU selekcja wysokogatunkowych produktów
pszczelich
(540)

(591) biały, brązowy, żółty
(531) 01.15.15, 26.05.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzona w sklepie
i hurtowni oraz drogą internetową miodu, kompozycji spożywczych
na bazie miodu, suplementów diety na bazie miodu, pyłku pszczelego, pierzgi, mleczka pszczelego, propolisu, kitu pszczelego, świec
z wosku pszczelego, sprzętu i akcesoriów pszczelarskich, akcesoriów
do dozowania, podawania i przechowywania miodu i produktów pochodzenia pszczelego, literatury pszczelarskiej.
(111) 346458
(220) 2021 03 29
(210) 526810
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) KACZMAREK PIOTR PETROVISION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETROVISION
(540)

(591) niebieski
(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi importowo-eksportowe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, 42 Projektowanie
i opracowywanie nowych produktów, Projektowanie i testowanie
nowych produktów, Projektowanie systemów elektronicznych.
(111) 346459
(220) 2021 03 30
(210) 526876
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RMF
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, Aparaty
do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audiowizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyktafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video
CD, Dyski kompaktowe, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne,
Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe,
Dyski optyczne z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków
komputerowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami,
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy, błony naświetlone, Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, Interfejsy komputerowe, Kasety
audio, Kasety dźwiękowe, Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety magnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety
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wideo, Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kompaktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekranowe, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Komputery osobiste,
Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, Magnetyczne nośniki informacji,
Maszty-anteny bezprzewodowe, Maszty antenowe, Maszty do anten
bezprzewodowych, Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe,
Nadajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajniki
do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Nagrane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające komputerowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki danych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki informacji
optyczne, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze
płyt kompaktowych, Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofoniczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, Płyty fonograficzne, Płyty kompaktowe,
DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Zapisane dane,
w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne,
obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier komputerowych, Programy komputerowe jako software ładowalny, Programy
komputerowe nagrane, Programy komputerowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku,
Radia i odbiorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do systemu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwięku, Taśmy
do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku,
Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do transmisji
dźwięku, Urządzenia nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej
problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania,
magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań
audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia,
Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze, blankiety,
druki, Fotografie wydrukowane, Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, Karton, Karty
muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, Komiksy, Koperty z tworzyw sztucznych
do pakowania, Książki, Malarstwo-obrazy, Mapy, Materiały do modelowania, Materiały drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architektoniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki-materiały piśmienne,
Notatniki-notesy, Notesy, Noże do papieru lub kartonu, Obrazy,
Ochronne okładki na książki, Okładki na dokumenty, Papeterie, Papier,
Papier listowy, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Periodyki,
Pędzle, Plakaty reklamowe, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru lub z tektury
lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, Torebki, Torebki do pakowania z papieru lub
z tworzyw sztucznych, Ulotki, Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty
do gry, Gry planszowe, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie-salonowe, Pluszowe zabawki, Śmieszne
rzeczy-atrapy, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje importowe
i eksportowe, Agencje informacji handlowej, Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Badania i analizy rynku,
Badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, Badanie
opinii, Badania rynku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej,
Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Implementacja
i stosowanie porad-usługi zleceniobiorcy w dziedzinie marketingu,
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Impresariat w działalności artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych,
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni-reklama, Marketing dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie
i prowadzenie aukcji, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych
i kinowych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, telewizyjnych
oraz kinowych, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie, reklama w zakresie działalności gospodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Prowadzenie
domów aukcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama
i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi reklamowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie
działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyjna, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania
materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, Reprodukcja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wiadomości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi aukcyjne online, Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, Usługi impresariów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi public relations,
Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz
danych, Zarządzanie i administrowanie miejscami wystawowymi,
Zarządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna
poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego
i transmisji i usług radiowej, Dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych-isp, Elektroniczna transmisja danych i dokumentów
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczne przekazywanie
danych i dokumentów przez terminale komputerowe i urządzenia
elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja programów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emisja radiowa,
Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, Internetowe stacje
telewizyjne i radiowe, Komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale
komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja
radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali
komputerowych, Łączność poprzez sieć światłowodów, Łączność
poprzez terminale komputerowe, Mobilna komunikacja radiowa,
Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nadawanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat
roomów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organizowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i skrzynki
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pocztowe, Poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości,
Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu
internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie
wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitarny, Przekazywanie informacji różnego
rodzaju na adresy internetowe-webmessaging, Przesyłanie dalej
wiadomości przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów
drogą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu,
Przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informacji,
Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie poczty elektronicznej-usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną,
Przesyłanie telegramów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia,
Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja
danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyjna-obejmująca strony www, Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja
za pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, radia,
telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za pośrednictwem poczty
elektronicznej, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony
główne w Internecie-kamery internetowe, Transmisja obrazów drogą
satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów
drogą satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, Transmitowanie dźwięku i obrazu,
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie
stron internetowych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu
do portalu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi nadawania drogą
kablowa i satelitarną, Usługi nadawania satelitarnego w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi ogłoszeń elektronicznych-telekomunikacja, Usługi online, a mianowicie przesyłanie wiadomości,
Usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu
satelitarnego, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie
usługi sieci światłowodowych, Usługi teleksowe i telefaksowe, Usługi
transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu
sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji
dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych
i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywania do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii internetowej, Usługi w zakresie
transmisji telewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych środków
elektronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościowych, Wypożyczanie
sprzętu nadawczego, Wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zbieranie,
opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje,
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prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych
środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, Konkursy przez
telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowanie nagród-loterie, Montaż filmów kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu,
Montaż programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych,
Montaż taśm dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki internetowej,
radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolnego, Organizowanie festiwali,
Organizowanie i prowadzenie konkursów piękności, Organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub loterii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii,
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezentowanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja filmów na taśmach
wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, Produkcja i organizowanie
widowisk muzycznych, Produkcja imprez sportowych na potrzeby
radiowe, Produkcja programów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa
i telewizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego
i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, Przedstawienia
nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Przedstawienia
plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne,
Przygotowywanie programów radiowych, Publikowanie czasopism
elektronicznych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie
elektroniczne, Publikowanie elektroniczne online nie do pobrania,
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych
nośnikach danych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów
i muzyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja programów radiowych w zakresie planowania, Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże fotograficzne,
Reporterskie usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub
telewizyjnych, Rozrywka-widowiska, Selekcja i kompilacja nagrań
muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie,
Świadczenie usług przez parki tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, Usługi dotyczące organizowania
pokazów i widowisk artystycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
Usługi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali muzycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi organizowania plebiscytów
muzycznych i piosenkarskich, Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, Usługi studia do prób-nagrywanie, Usługi
studia nagrań, Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępniania nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udostępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowywania reportaży,
Usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli,
koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska muzyczne na żywo, Widowiska nadawane
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji,
Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Przygotowywanie i realizacja
programów radiowych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42
Administrowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie,
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo
w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Dostarczanie
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Kontrola jakości,
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych
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baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie systemów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Udostępnianie miejsca na serwerach-strony internetowe, Usługi projektowania i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypożyczanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów,
43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, Kafeterie i bufety,
Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Organizowanie obozów wakacyjnych
w zakresie zakwaterowania, Pensjonaty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe,
kawiarniane i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, pokazy
i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 45 Doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, Licencjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności
intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych-usługi prawne, Licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami
i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi-usługi prawne.

(111) 346460
(220) 2021 03 30
(210) 526882
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RMF 24
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, Aparaty
do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audiowizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyktafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video
CD, Dyski kompaktowe, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne,
Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe,
Dyski optyczne z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków
komputerowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami,
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy, błony naświetlone, Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, Interfejsy komputerowe, Kasety
audio, Kasety dźwiękowe, Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety magnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety
wideo, Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kompaktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekranowe, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Komputery osobiste,
Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, Magnetyczne nośniki informacji,
Maszty-anteny bezprzewodowe, Maszty antenowe, Maszty do anten
bezprzewodowych, Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe,
Nadajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajniki
do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Nagrane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające komputerowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki danych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki informacji
optyczne, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze
płyt kompaktowych, Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofoniczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, Płyty fonograficzne, Płyty kompaktowe,
DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Zapisane dane,
w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne,
obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier komputerowych, Programy komputerowe jako software ładowalny, Programy
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komputerowe nagrane, Programy komputerowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku,
Radia i odbiorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do systemu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwięku, Taśmy
do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku,
Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do transmisji
dźwięku, Urządzenia nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej
problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania,
magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań
audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia,
Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze, blankiety,
druki, Fotografie wydrukowane, Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, Karton, Karty
muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, Komiksy, Koperty z tworzyw sztucznych
do pakowania, Książki, Malarstwo-obrazy, Mapy, Materiały do modelowania, Materiały drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architektoniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki-materiały piśmienne,
Notatniki-notesy, Notesy, Noże do papieru lub kartonu, Obrazy,
Ochronne okładki na książki, Okładki na dokumenty, Papeterie, Papier,
Papier listowy, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Periodyki,
Pędzle, Plakaty reklamowe, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru lub z tektury
lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, Torebki, Torebki do pakowania z papieru lub
z tworzyw sztucznych, Ulotki, Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty
do gry, Gry planszowe, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie-salonowe, Pluszowe zabawki, Śmieszne
rzeczy-atrapy, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje importowe
i eksportowe, Agencje informacji handlowej, Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Badania i analizy rynku,
Badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, Badanie
opinii, Badania rynku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej,
Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Implementacja
i stosowanie porad-usługi zleceniobiorcy w dziedzinie marketingu,
Impresariat w działalności artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych,
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni-reklama, Marketing dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie
i prowadzenie aukcji, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych
i kinowych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, telewizyjnych
oraz kinowych, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie, reklama w zakresie działalności gospodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Prowadzenie
domów aukcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama
i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi reklamowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie
działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez
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wszystkie publiczne środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyjna, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania
materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, Reprodukcja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wiadomości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi aukcyjne online, Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, Usługi impresariów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi public relations,
Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz
danych, Zarządzanie i administrowanie miejscami wystawowymi,
Zarządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna
poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego
i transmisji i usług radiowej, Dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych-isp, Elektroniczna transmisja danych i dokumentów
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczne przekazywanie
danych i dokumentów przez terminale komputerowe i urządzenia
elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja programów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emisja radiowa,
Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, Internetowe stacje
telewizyjne i radiowe, Komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale
komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja
radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali
komputerowych, Łączność poprzez sieć światłowodów, Łączność
poprzez terminale komputerowe, Mobilna komunikacja radiowa,
Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nadawanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat
roomów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organizowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i skrzynki
pocztowe, Poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości,
Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu
internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie
wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitarny, Przekazywanie informacji różnego
rodzaju na adresy internetowe-webmessaging, Przesyłanie dalej
wiadomości przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów
drogą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu,
Przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informacji,
Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie poczty elektronicznej-usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną,
Przesyłanie telegramów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia,
Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja
danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyjna-obej-
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mująca strony www, Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja
za pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, radia,
telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za pośrednictwem poczty
elektronicznej, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony
główne w Internecie-kamery internetowe, Transmisja obrazów drogą
satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów
drogą satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, Transmitowanie dźwięku i obrazu,
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie
stron internetowych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu
do portalu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi nadawania drogą
kablowa i satelitarną, Usługi nadawania satelitarnego w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi ogłoszeń elektronicznych-telekomunikacja, Usługi online, a mianowicie przesyłanie wiadomości,
Usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu
satelitarnego, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie
usługi sieci światłowodowych, Usługi teleksowe i telefaksowe, Usługi
transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu
sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji
dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych
i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywania do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii internetowej, Usługi w zakresie
transmisji telewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych środków
elektronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościowych, Wypożyczanie
sprzętu nadawczego, Wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zbieranie,
opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje,
prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych
środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, Konkursy przez
telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowanie nagród-loterie, Montaż filmów kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu,
Montaż programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych,
Montaż taśm dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki internetowej,
radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolnego, Organizowanie festiwali,
Organizowanie i prowadzenie konkursów piękności, Organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub loterii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii,
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezentowanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja filmów na taśmach
wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, Produkcja i organizowanie
widowisk muzycznych, Produkcja imprez sportowych na potrzeby
radiowe, Produkcja programów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych,
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej,
Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przedsta-
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wienia teatralne, Przygotowywanie programów radiowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie elektroniczne online
nie do pobrania, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magnetycznych
lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne,
Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja programów radiowych
w zakresie planowania, Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże
fotograficzne, Reporterskie usługi agencyjne, Reżyseria programów
radiowych lub telewizyjnych, Rozrywka-widowiska, Selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, Usługi dotyczące
organizowania pokazów i widowisk artystycznych, organizowania
zawodów sportowych, Usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, Usługi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali muzycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie
biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na taśmach
magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, Usługi organizowania rozrywki
radiowej, Usługi reporterskie, Usługi studia do prób-nagrywanie,
Usługi studia nagrań, Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi
udostępniania nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udostępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie rozrywki
radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowywania reportaży,
Usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne,
Widowiska muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, Wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie stacji radiowych i telewizyjnych,
Zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Przygotowywanie i realizacja programów radiowych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Administrowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie,
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo
w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Dostarczanie
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Kontrola jakości,
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych
baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie systemów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Udostępnianie miejsca na serwerach-strony internetowe, Usługi projektowania i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypożyczanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów,
43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, Kafeterie i bufety,
Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Organizowanie obozów wakacyjnych
w zakresie zakwaterowania, Pensjonaty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe,
kawiarniane i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, pokazy
i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 45 Doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, Licencjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności
intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych-usługi prawne, Licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami
i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi-usługi prawne.
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(111) 346461
(220) 2021 03 30
(151) 2021 09 27
(441) 2021 06 07
(732) ARP E-VEHICLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PILEA
(540)

(210) 526890

(591) jasnozielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 12 Autokary, Autobusy, Autokary i autobusy z napędem
elektrycznym, Autobusy z napędem hybrydowym, Nadwozia pojazdów, Silniki elektryczne do pojazdów lądowych.
(111) 346462
(220) 2021 03 30
(210) 526902
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) NASTERSKA IWONA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dr Nasterska
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizacja seminariów, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie-), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie-), Konkursy (Organizowanie-) [edukacja
lub rozrywka], Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 44 Analiza kosmetyczna, Gabinety pielęgnacji skóry, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Higiena i pielęgnacja urody, Doradztwo
w zakresie urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Usługi dentystyczne, Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, Chirurgia, Doradztwo związane ze stomatologią, Konsultacje
dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna,
Stomatologia weterynaryjna, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi kliniki dentystycznej, Badania medyczne, Informacja
medyczna, Kliniki medyczne, Medyczne badania osób, Poradnictwo
medyczne, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi w zakresie
zdrowia psychicznego, Doradztwo dietetyczne.
(111) 346463
(220) 2021 03 31
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) KARCZEWSKI ŁUKASZ, Kruszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODNOSNIKI.PL
(540)

(210) 526916

(591) ciemnoszary, niebieski, biały
(531) 26.01.03, 26.01.08, 26.01.16, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż urządzeń do podnoszenia, 37 Wynajem
urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, Wynajem
sprzętu podnośnikowego, Serwis i naprawa mechanicznych platform dostępowych, Serwis i naprawa platform roboczych unoszących, Serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia.
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(111) 346464
(220) 2021 03 31
(210) 526942
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) KRAUS PIOTR, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) cel6zer
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie handlu
odzieżą i usługi informacyjne dla konsumentów, 41 Publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tektów, Edukacja, rozrywka i sport.
(111) 346465
(220) 2021 04 09
(210) 527280
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 07
(732) SIESS BARTOSZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Atelier Herbaty
(510), (511) 21 Naczynia ceramiczne, porcelanowe i szklane do parzenia kawy i herbaty, dzbanki ceramiczne, porcelanowe i szklane
do kawy i herbaty, słoje do przechowywania kawy i herbaty, pudełka
do przechowywania kawy i herbaty nie z metali szlachetnych, młynki ręczne do mielenia kawy, ekspresy ciśnieniowe do parzenia kawy
i herbaty, filtry do herbaty bawełniane i bambusowe, sitka kuliste
i niekuliste do zaparzanie herbaty nie z metali szlachetnych, szufelki
do nabierania kawy i herbaty, zaparzacze ceramiczne i porcelanowe
do herbaty, zaparzaczki do herbaty i kawy, 30 Herbata liściasta i pakowana, również zielona i czerwone, biała, czarna, żółta, mate, rooibos,
yerba mate, herbata owocowa, herbata liściasta z płatkami kwiatów,
herbata liściasta z owocami, herbata liściasta z dodatkiem naturalnego
aromatu, herbata japońska, herbata assam, herbata darjeeling, kawa
ziarnista i mielona aromatyzowana i klasyczna wraz z dodatkami, 35
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodne je oglądać i kupować w hurtowniach, lokalach gastronomicznych, galeriach handlowych, salonach, sklepach również internetowych z herbatą liściastą pakowaną, również zieloną i czerwoną,
białą, czarną, żółta, mate, rooibos, yerba mate, herbatą owocową, herbatą liściastą z płatkami kwiatów, herbatą liściastą z owocami, herbatą
liściastą z dodatkiem naturalnego aromatu, kawą ziarnistą i mieloną
aromatyzowaną i klasyczną wraz z dodatkami, napojami kawowymi,
produktami cukierniczymi i słodyczami, lodami, napojami bezalkoholowymi oraz akcesoriami do kawy i herbaty, a w szczególności: naczynia ceramiczne, porcelanowe, szklane papierowe do podawania
kawy i herbaty, dzbanki ceramiczne, porcelanowe i szklane do kawy
i herbaty, kafetiery, kawiarki, słoje do przechowywania kawy i herbaty,
pudełka do przechowywania kawy i herbaty nie z metali szlachetnych,
młynki ręczne do mielenia kawy, ekspresy ciśnieniowe do parzenia
kawy i herbaty, filtry do herbaty bawełniane i bambusowe, sitka kuliste
i niekuliste do zaparzania herbaty nie z metali szlachetnych, szufelki
do nabierania kawy i herbaty, zaparzacze ceramiczne i porcelanowe
do herbaty, zaparzaczki do herbaty i kaw, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, radia i telewizji, promocja sprzedaży, 41 Organizowania działań promocyjnych i informacyjnych poprzez organizowanie i prowadzenie prezentacji, wystaw, szkoleń i kursów edukacyjnych,
zjazdowych oraz spotkań przedstawicieli kontrahentów i klientów, organizowanie przyjęć, bankietów, pikników, imprez okolicznościowych
i wydarzeń firmowych, 43 Usługi gastronomiczne świadczone przez
kawiarnie, kafeterie, lodziarnie, bary, restauracje, usługi cateringowe.
(111) 346466
(220) 2021 04 12
(210) 527360
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ISLAVET
(510), (511) 5 Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Białkowe suplementy diety, Błonnik pokarmowy,
Błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, Cukier dietetyczny
do celów medycznych, Dietetyczna żywność do celów medycznych,
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne słodziki do użytku
medycznego, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Do-
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datki dietetyczne, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego,
Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Glukoza do stosowania jako dodatek
do żywności do celów medycznych, Kapsułki odchudzające, Homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, Krople
witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, Lecznicze dodatki do żywności, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące
suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami
odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku będące suplementami
diety o smaku owocowym, Mineralne suplementy diety, Mineralne
suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje na bazie soków
owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych,
Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje
wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane
do celów medycznych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy
diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, Odżywcze suplementy diety, Olej rybi do celów medycznych, Pastylki do ssania z dodatkiem cynku, Preparaty dietetyczne dla
dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A, Preparaty zmniejszające
apetyt, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne dla osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Proszki jako zamienniki posiłków, Słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków,
Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniające suplementy diety, Substytuty cukru dla diabetyków, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety
składające się z witamin, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające się głównie z magnezu,
Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, Suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety zawierające
olej lniany, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy
diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające
glukozę, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety
zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające węgiel aktywny,
Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Zdrowotne suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające
odchudzanie, Tran, Tran w kroplach, Tran z wątroby dorsza w kapsułkach, Witaminy i preparaty witaminowe, Uzupełniające dodatki
do żywności do celów medycznych, Suplementy ziołowe w płynie,
Suplementy żywnościowe, Suplementy ziołowe, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy
odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze
składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające
się głównie z żelaza, Suplementy prebiotyczne, Żelki witaminowe,
Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych.

(111) 346467
(220) 2021 04 08
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) ZABAWKOWA4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 527438
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zabawkowa4 miejsce gdzie zaczyna się zabawa
(540)

(591) fioletowy, żółty, jasnozielony, czerwony, ciemnoniebieski,
biały, jasnoniebieski
(531) 26.13.01, 26.01.05, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z grami, zabawkami oraz akcesoriami do nich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie zabawek, Usługi w zakresie importu gier i zabawek oraz
akcesoriów do nich, 41 Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci.
(111) 346468
(220) 2021 04 15
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) TARASENKO IHOR, Skwyra (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grona ŁAZANECZKI
(540)

(210) 527691

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, Gofry, Wafle, Pierożki na bazie mąki, Herbatniki, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
Krakersy, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Ptifurki [ciasteczka], Ciasteczka, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Herbatniki
słodowe, Słodycze, Herbatniki petit-beurre, Tarty (z owocami), Ciasta,
Słodycze owocowe, Ciastka.
(111) 346469
(220) 2021 04 08
(210) 527440
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) ZABAWKOWA4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZABAWKOWA4
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z grami, zabawkami oraz akcesoriami do nich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie zabawek, Usługi w zakresie importu gier i zabawek oraz
akcesoriów do nich, 41 Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci.
(111) 346470
(220) 2021 04 27
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) BARTNIKOWSKI DAMIAN, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APT AMBASADOR POLSKIEGO TRANSPORTU
(540)

(210) 528123

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 01.17.11, 06.07.01, 26.03.23, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie rozliczeń, Rachunkowość, księgowość i audyt, 41 Usługi szkolenia zawodowego.
(111) 346471
(151) 2021 10 13

(220) 2021 05 05
(441) 2021 06 07

(210) 528489
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(732) KIERUS ŁUKASZ WYDAWNICTWO KOBIECE, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) niegrzeczna kolekcja
(510), (511) 3 Perfumowane wody toaletowe, perfumy, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i płyny do pielęgnacji
ciała, cienie do powiek, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kremy
kosmetyczne, produkty kolorowe do policzków, aromatyczne olejki
do kąpieli, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do ust, kremy
do rąk, kremy po twarzy, kremy do ciała, maseczki do twarzy, masła do ciała, 9 Ebooki, płyty kompaktowe audio i wideo, 14 Amulety,
bransoletki, kolczyki, medaliony, naszyjniki, pierścionki, zawieszki,
16 Afisze, plakaty reklamowe, broszury, etykiety z papieru lub kartonu, identyfikatory [artykuły biurowe], książki, czasopisma, nalepki,
naklejki, ulotki, ulotki reklamowe, zakładki do książek, 21 Kubki, 30
Czekolada, 35 Prezentacja produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie książek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie książek, 41 Publikowanie książek i recenzji, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie audiobooków, organizowanie fanklubów, organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 346472
(220) 2021 02 19
(210) 524990
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) ZIELEŹNICKI PATRYK STRETCH CONCEPT, Głosków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agroconcept X-LINE
(540)

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07,
29.01.08
(510), (511) 16 Folie samoprzylegające z tworzyw sztucznych rozciągliwe do paletyzacji, Folie z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania,
Tworzywa sztuczne do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, Folie rozciągliwe do paletyzacji, Folie termokurczliwe do pakowania, Folie do pakowania próżniowego, Opakowania z folii
z polipropylenu i polietylenu jedno lub dwuwarstwowej z nadrukiem i bez nadruku, z zamknięciem, z uchwytem, Torebki polietylenowe z nadrukiem, Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowania
na żywność, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, Torby z tworzyw
sztucznych do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do owijania
opakowania, Torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, Torby reklamowe z nadrukiem, Worki z tworzyw sztucznych na odpady, Taśma klejąca, Taśma klejąca pakowa, Taśma samoprzylepna, 17
Folie maskujące, Folie izolacyjne, Folie do ściółkowania, Folie winylowe dla rolnictwa, Folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], Folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych
do stosowania w rolnictwie, Folie polipropylenowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub
pakowania], Folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie,
Folie celulozowe [inne niż do pakowania lub zawijania], Folie poliestrowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do użytku w leśnictwie, Folie wodoodporne z tworzyw sztucznych [inne niż do pakowania], Folie elastyczne z tworzyw sztucznych
inne niż do pakowania, Biodegradowalne folie z tworzyw sztucznych
do użytku w rolnictwie, Folie z polichlorku winylu [inne niż do zawijania lub pakowania], Folie z tworzyw sztucznych do wypełniania
i wyściełania [inne niż do zawijania], Taśma maskująca, Taśma klejąca
opakowaniowa, Taśma samoprzylepna do opakowań, Taśma maskująca do celów przemysłowych, Taśmy samoprzylepne przeznaczone
do oklejania, Kształtki z tworzyw sztucznych formowane próżniowo
i termicznie z folii i arkuszy tworzywa przeznaczone do pakowania,
folie termokurczliwe do izolacji.
(111) 346473
(151) 2021 11 23

(220) 2021 05 07
(441) 2021 08 09

(210) 528671
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(732) WK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIK
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Kremy do twarzy i ciała, Żele do twarzy i ciała,
Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Perfumy, 14 Wyroby
jubilerskie, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki do kluczy, Ozdoby [biżuteria], Sztuczna biżuteria, Wyroby biżuteryjne, 28
Artykuły gimnastyczne i sportowe, Ekspandery [ćwiczenia], Gry,
Gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], Hantle, Hantle kettlebell,
Ławki do ćwiczeń, Ławki do podnoszenia ciężarów, Ławki do użytku
gimnastycznego, Maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, Obciążniki na nogi [artykuły sportowe], Obręcze
sportowe, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły
sportowe], Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], Piłki do ćwiczeń, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, Przyrządy
gimnastyczne, Przyrządy stosowane w kulturystyce, Sztangi do podnoszenia ciężarów, Urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], 29 Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Sosy,
Batoniki, Ciasteczka, Czekolada, Czekoladki, Herbatniki, Krakersy,
Musy, Pianki, Przekąski z musli, Wafle, Wyroby piekarnicze, Żelki, 35
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, 41 Działalność kulturalna i sportowa, Fitness kluby,
Informacje na temat sportu, Zawody sportowe, Szkolenia sportowe,
Edukacja sportowa, Obozy sportowe, Przeprowadzanie imprez sportowych, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Udzielanie informacji
związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony
internetowej online, Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami
fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online.
(111) 346474
(220) 2021 05 07
(210) 528673
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) WK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WKDZIK
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 03.04.18
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Kremy do twarzy i ciała, Żele do twarzy i ciała,
Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Perfumy, 5 Odżywcze
suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy dla ludzi, Suplementy
żywnościowe, 9 Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 14 Wyroby jubilerskie, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki do kluczy, Ozdoby [biżuteria], Sztuczna biżuteria,
Wyroby biżuteryjne, 25 Nakrycia głowy, Obuwie sportowe, Odzież,
Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Kombinezony, Krótkie spodnie,
Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukiem, Koszulki z krótkim lub
z długim rękawem, Spodenki, Spodnie sportowe, Spodnie dresowe,
26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Ekspandery [ćwicze-
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nia], Gry, Gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], Hantle, Hantle
kettlebell, Ławki do ćwiczeń, Ławki do podnoszenia ciężarów, Ławki
do użytku gimnastycznego, Maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Obciążniki
na nadgarstki, do ćwiczeń, Obciążniki na nogi [artykuły sportowe],
Obręcze sportowe, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom
[artykuły sportowe], Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], Piłki do ćwiczeń, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy stosowane w kulturystyce, Sztangi
do podnoszenia ciężarów, Urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], 29
Masło arachidowe, Masło, Masło czosnkowe, Masło kakaowe, Masło
migdałowe, Masło miodowe, Masło z ziołami, 30 Wyroby cukiernicze
i słodycze, Lody, Sosy, Batoniki, Ciasteczka, Czekolada, Czekoladki,
Herbatniki, Krakersy, Musy, Pianki, Przekąski z musli, Wafle, Wyroby
piekarnicze, Żelki, 32 Napoje, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, Napoje z guaraną, 35 Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 41 Działalność kulturalna i sportowa, Fitness kluby, Informacje na temat sportu, Zawody
sportowe, Szkolenia sportowe, Edukacja sportowa, Obozy sportowe,
Przeprowadzanie imprez sportowych, Usługi szkoleniowe w zakresie
sportu, Udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym
za pośrednictwem strony internetowej online, Udzielanie informacji
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online.

(111) 346475
(220) 2021 05 17
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 26
(732) CZAPNIK RAFAŁ, Biała Rawska (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 529013

(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa,
odzież damska, młodzieżowa, męską, wyroby pończosznicze, skarpety, odzież treningowa, 35 Usługi prowadzenia sklepu detalicznego, sklepu wysyłkowego i sklepu internetowego: odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa, odzież damska, młodzieżowa, męska,
wyroby pończosznicze, skarpety, odzież treningowa, skóra i imitacje
skóry, odzież skórzana, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy, torby,
torby na sprzęt sportowy, walizy i torby podróżne, parasole, laski, wyroby rymarskie.
(111) 346476
(220) 2021 05 19
(210) 529124
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Papiery na szczęście
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interaktywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy aparaturowe zawie-
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rające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu),
Programy komputerowe, Programy komputerowe umożliwiające
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory, Komputery i urządzenia
towarzyszące, Komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym,
35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji
pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi badania opinii
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji
w sprawach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywanie
informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu I hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego,
usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet,
sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz,
Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki,
długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki,
pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy
komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria
odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka,
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka,
naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych
plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery,
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy
rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu,
szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie,
wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki
z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informacyjnej:
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszechniania programów telewi-
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zyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu
dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
Usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego
abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach,
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym
przekazywaniem informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne
przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego
łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej
rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, Dostarczanie
dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych,
Usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików
w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji
nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej,
udostępnianie ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywanie
i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie
badań w dziedzinie usług Medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe
dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie prognoz
pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów),
Hosting i administracja serwerów internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych .

(111) 346477
(220) 2021 06 28
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) MATRACKI ROBERT MAGDA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 530867
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(540) VISION
(540)

(591) szary, biały, żółty
(531) 07.11.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi finansowe, faktoring, pożyczki (usługi finansowe), wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), 39
Spedycja krajowa i międzynarodowa, transport krajowy i międzynarodowy, pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w transporcie, logistyka transportu,, informacja o transporcie, maklerstwo transportowe, rezerwacja transportu, fracht, przewożenie ładunków, przewóz
samochodami ciężarowymi.
(111) 346478
(220) 2021 07 01
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) KRZEMIEŃ EWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EK LEGAL
(540)

(210) 531035

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.04
(510), (511) 41 Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Publikowanie
książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 45 Badania prawne, Doradztwo prawne
związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, Mediacje,
Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, Prawne administrowanie licencjami, Rejestrowanie nazw
domen [usługi prawne], Sprawy sporne (Usługi pomocy w-), Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
Usługi adwokackie, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów,
Usługi arbitrażowe, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(111) 346479
(220) 2021 04 27
(210) 528151
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) ACHTELIK ANNA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) As Night Falls
(510), (511) 9 Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką,
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Muzyka cyfrowa do pobrania,
Nagrania wideo z muzyką, 41 Publikowanie piosenek, Dostarczanie
rozrywki w postaci nagranej muzyki, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Rozrywka z udziałem muzyki, koncerty
muzyczne, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Publikowanie plakatów, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych,
Rezerwacje koncertów, Udostępnianie muzyki cyfrowej z interneto-
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wych stron MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Usługi
rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe
w postaci występów koncertowych.

(111) 346480
(220) 2021 04 27
(210) 528182
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) BĄK GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE, Smardzewice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kludo
(510), (511) 20 Meble, Meble domowe, Meble łączone, Meble kuchenne, Meble sypialne, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoliki salonowe, Stoliki
nocne, Stoliki do herbaty, Stoliki przy kanapie, Stoliki na kółkach do serwowania, Ławki, Ławki metalowe, Ruchome ławki, Ławki z półkami,
Konsole [meble], Stoły [meble], Stoły konferencyjne, Stoły kuchenne,
Stoły biurowe, Biurka i stoły, Krzesła, Krzesła składane, Krzesła biurowe, Krzesła stołowe, Krzesła obrotowe, Krzesła konferencyjne, Poduszki na krzesła, Regały metalowe, Regały składane, Regały [meble],
Systemy półkowe [regały], Regały drewniane [meble], Regały do przechowywania, Biblioteczki [regały na książki], Pufy [meble], Pufy typu
sako, Stołki robocze, Stołki obrotowe, Stołki barowe, Wysokie stołki
[meble], Klękosiady [stołki-klęczniki], Fotele-leżanki do zabiegów kosmetycznych, Kanapy, Kanapo-tapczany, Kanapy rozkładane, Małe
dwuosobowe kanapy, Rozkładane kanapy, Karnisze, Metalowe karnisze, Karnisze do firanek, Karnisze do zasłon, Wieszaki na kapelusze,
Wieszaki do ubrań, Wieszaki do płaszczy, Wieszaki na krawaty, Wieszaki na klucze [meble], Wieszaki stojące do ubrań, Niemetalowe wieszaki
do odzieży, Zapachowe wieszaki na ubrania, Niemetalowe wieszaki
do półek, Wieszaki na części garderoby, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble], Wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Mocowane
do ściany wieszaki na narzędzia, Kwietniki [meble], Donice drewniane w postaci skrzyń, Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drewniane,
Meble ogrodowe z aluminium, Meble ogrodowe wykonane z metalu,
Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble ogrodowe z tworzyw
sztucznych, Szafki [meble], Komody [meble], Komody ścienne, Kredensy, toaletki, komody, Stojaki, półki, Półki [meble], Lustra [meble], Lustra
łazienkowe, Lustra ścienne, Lustra (srebrzone szkło), Ozdobne lustra,
Szafy z lustrami, 21 Wieszaki na ręczniki, Wieszaki do suszenia odzieży, Wieszaki prętowe na ręczniki, Stojaki, wieszaki na kubki, Wieszaki
na ręczniki [pręty i koła], Wieszaki-obręcze na ręczniki [wyposażenie
łazienek], Wieszaki-kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek], Donice
ceramiczne, Gliniane donice, Donice szklane, Ozdobne donice ceramiczne, Donice do roślin, Porcelanowe żardyniery [donice], Donice
z tworzyw sztucznych.
(111) 346481
(220) 2021 04 28
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) DBAMY O BRAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giżycko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dbamy o bramy okna, drzwi, napędy
(540)

(210) 528197

(591) biały, szary, fioletowy, niebieski, pomarańczowy, czerwony,
zielony
(531) 05.03.11, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 Środki do konserwacji drewna, Oleje do konserwacji
drewna, Środki do konserwacji drewna do ogrodzeń, Oleje tungowe
do konserwacji drewna, Preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji, 3 Płyny do czyszczenia, Środki do czyszczenia chromu, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Ściereczki
do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Chusteczki zawierające
preparaty czyszczące, 4 Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, Oleje
smarowe [smary przemysłowe], Smary, Smary będące olejami przekładniowymi, Smary do maszyn, Smary na bazie olejów, Smary o właściwościach czyszczących, Smary penetrujące korozję, Smary stałe,
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Smary stosowane do celów technicznych, Smary syntetyczne, Smary
syntetyczne w aerozolu, Smary uniwersalne, Smary w postaci olejów,
Smary w sprayu, Oleje do smarowania, Oleje i tłuszcze do smarowania, Oleje przemysłowe do smarowania powierzchni, Płyny do smarowania, Preparaty do smarowania złącz, Smarowania (Oleje do-), Syntetyczne oleje do smarowania, Tłuszcze do smarowania, 21 Ścierki,
Ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, Jednorazowe ścierki do kurzu
[nakładki] do czyszczenia.

(111) 346482
(220) 2021 04 28
(210) 528211
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) CHMIELEWSKI KRZYSZTOF, CHMIELEWSKI DARIUSZ DENTAL
PRINT 3D SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3D DENTAL PRINT
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do grafiki komputerowej stosowanej
w leczeniu pacjentów, Oprogramowanie do programów graficznych
stosowanych przy diagnozowaniu/ badaniu/ leczeniu pacjentów,
10 Przyrządy medyczne, mianowicie implanty wewnątrznaczyniowe z materiałów sztucznych, Protezy i sztuczne implanty, Materiały
na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Implanty chirurgiczne składające się z elementów sztucznych, Implanty (protezy) do chirurgii stomatologicznej, Implanty dentystyczne,
Implanty (protezy) do użytku w chirurgii szczękowej, Implanty protetyczne, Implanty medyczne, Implanty kostne, Modele implantów,
Mosty do implantów dla celów dentystycznych, 35 Publikowanie
tekstów sponsorowanych i reklamowych, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, Wyceny handlowe, Pozyskiwanie i systematyzowanie komputerowych baz danych, Audyt, Badania rynku, Doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, Reklama i promocja, Usługi
zaopatrzenia osób trzecich w zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, 40 Usługi druku 3D dla celów medycznych, Formowanie modeli implantów do ciała ludzkiego.
(111) 346483
(220) 2021 05 04
(210) 528372
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) BAREŁKOWSKI MARIUSZ, STACHA MACIEJ BAREŁKOWSKI
STACHA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DMOWSKIEGO 107
(540)

(591) szary, biały
(531) 07.01.08, 07.01.10, 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi deweloperskie w dziedzinie budownictwa polegające na budowaniu budynków mieszkalnych, handlowych usługowych i przemysłowych, Roboty budowlano-montażowe.
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(111) 346484
(220) 2021 05 04
(210) 528373
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) BAREŁKOWSKI MARIUSZ, STACHA MACIEJ BAREŁKOWSKI
STACHA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkoMetalowa
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12,
26.03.01, 26.04.04
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi deweloperskie w dziedzinie budownictwa polegające na budowaniu budynków mieszkalnych, handlowych usługowych i przemysłowych, Roboty budowlano-montażowe.
(111) 346485
(220) 2021 05 04
(210) 528371
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) BAREŁKOWSKI MARIUSZ, STACHA MACIEJ BAREŁKOWSKI
STACHA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORPOZ
(540)

(591) szary, czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi deweloperskie w dziedzinie budownictwa polegające na budowaniu budynków mieszkalnych, handlowych usługowych i przemysłowych, Roboty budowlano-montażowe.
(111) 346486
(220) 2019 06 25
(210) 501524
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) SUŁOWSKA BARBARA DANUTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aloha DZIKU
(540)

(510), (511) 19 kostka brukowa, kostka kamienna do brukowania
i układania nawierzchni, obrzeża do trawników niemetalowe, palisady niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe.

(111) 346488
(220) 2019 10 04
(210) 505220
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732) STOCZEK NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stoczek Łukowski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) So Food
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13
(510), (511) 29 danie gotowe, w skład którego wchodzi teksturat
sojowo-pszenny z ryżem, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim ryż i kurczak, danie gotowe, w skład którego
wchodzi przede wszystkim mięso mielone z ryżem, danie gotowe,
w skład którego wchodzi przede wszystkim mięso wieprzowe z kaszą
gryczaną, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim
tofu z ryżem i soczewicą, 30 dania na bazie ryżu, dania na bazie ryżu
z sosem o smaku mango lassi, kaszy gryczanej, potrawy składające
się z teksturatu sojowo-pszennego, potrawy składające się z tofu.
(111) 346489
(220) 2019 10 07
(210) 505281
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 16
(732) JUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARAGON
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, fotele z ruchomy oparciem.
(111) 346490
(220) 2019 10 07
(210) 505282
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 16
(732) JUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CyberPunk
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, fotele z ruchomym oparciem.
(111) 346491
(220) 2019 10 07
(210) 505284
(151) 2020 10 14
(441) 2019 12 16
(732) JUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aragon
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 03.04.20
(510), (511) 35 usługi sprzedaży akcesoriów sportowo-rekreacyjnych.
(111) 346487
(220) 2019 06 28
(210) 501694
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 02
(732) POLSKA GIEŁDA WYROBÓW BETONOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) brukeo

Nr 1/2022

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 04.03.03, 04.03.19, 27.05.01, 29.01.13

Nr 1/2022
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(510), (511) 9 dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier
wideo, etui na smartfony, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, kartridże z grami wideo, karty pamięci do urządzeń do gier
wideo, ładowarki do baterii, magnesy dekoracyjne, mikrofony, monitory, nauszniki do słuchawek, obiektywy do selfie, okulary 3D, paski
do telefonów komórkowych, podkładki pod myszy komputerowe,
pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, słuchawki zakładane na głowę, sprzęt peryferyjny do komputerów torby do noszenia komputerów, 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła robocze, fotele z ruchomym oparciem.

(111) 346492
(220) 2019 11 13
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 03
(732) FRAŚ ROBERT IZI, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EASY DETAIL
(540)

(210) 506721

(591) czarny, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy
(531) 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 środki chemiczne wykorzystywane w przemyśle
motoryzacyjnym tj. środki chemiczne do impregnacji skóry, kleje
do skór, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, mastyksy do opon, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszaniny do gwintowania, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki
do naprawy opon, metaliczne mydła do celów przemysłowych,
oleje przekładniowy, kity i lepiki jako olejowe spoiwa, płyn przeciw
zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do układu
kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, preparaty
antystatyczne inne niż do użytku domowego, preparaty chemiczne
do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, preparaty chłodnicze,
preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty
do obróbki wykończeniowej stali, preparaty do odgumowywania,
preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania
metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji,
preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające zagotowaniu się
chłodziwa silnikowego, produkty chemiczne do ożywiania kolorów
do użytku przemysłowego, przyspieszacze wulkanizacji, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, silikony,
spoiwa jako Preparaty do impregnacji wodoodpornej z wyjątkiem
farb, spoiwa stosowane w metalurgii, substancje powierzchniowo
czynne, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne
do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki
chemiczne do renowacji skóry, środki chemiczne do usuwania osadu
węglowego z silników, środki chemiczne do wybielania wosku, środki chemiczne nadające materiałom tekstylnym właściwości wodoodporne, środki chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące
olej, środki korozyjne, środki zmiękczające do celów przemysłowych,
utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel
do filtrów, woda destylowana, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, zaprawy farbiarskie do metali, 3 kosmetyki samochodowe, preparaty do czyszczenia i mycia pojazdów, detergenty, esencje
eteryczne, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, pasty, szampony,
płyny do mycia szyb, płyny do mycia powierzchni, saszetki zapachowe do samochodów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, pasty do skór,
preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii samochodowych, kremy do polerowania, środki do nadawania połysku, papier ścierny, papier polerujący, środki do usuwania rdzy, preparaty
do czyszczenia tworzyw sztucznych.
(111) 346493
(220) 2019 11 29
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FATTY
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(510), (511) 10 fotele do celów leczniczych i rehabilitacyjnych, 20
meble biurowe, fotele, kanapy, meble-kartoteki, kołyski, komody,
kozły, kredensy, krzesła, leżaki, lustra, ławy-meble łóżka-konstrukcje
drewniane, osprzęt niemetalowy do mebli, łóżka dla dzieci, kojce
dla dzieci, łóżka wodne, materace do łóżek, meble metalowe, meble
szkolne, poduszki, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla
zwierząt domowych, pościel, pulpity, regały, skrzynki na zabawki,
stoły do masażu, taborety, toaletki, wieszaki na ubrania, wózki meblowe.

(111) 346494
(220) 2019 12 02
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) DADAN MACIEJ, Płońsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ferretti
(540)

(210) 507431

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 7 odkurzacze, kotły (parowe), kuchenne urządzenia elektryczne, mieszalniki, podgrzewacze wody, spawarki elektryczne,
kuchenki gazowe, 11 bojlery, urządzenia chłodnicze, grille, grzejniki
elektryczne, klimatyzacja, kominki domowe, kotły grzewcze, kabiny
prysznicowe, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne, gazowe, urządzenia (urządzenia elektryczne), wanny łazienkowe.
(111) 346495
(220) 2019 12 02
(210) 507475
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUTSU GAMES
(540)

(591) czarny, czerwony, ciemnoczerwony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.08,
26.04.11, 26.03.04
(510), (511) 41 usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 346496
(220) 2019 12 02
(210) 507490
(151) 2020 10 12
(441) 2020 01 13
(732) GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO GAMES OPERATORS
(540)

(210) 507376
(591) ciemnoszary, czerwony, niebieski, pomarańczowy, szary,
zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.19, 27.05.22, 26.01.01, 26.01.06
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Nr 1/2022

(510), (511) 41 usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej .

(510), (511) 22 wyroby z tkanin i włókien-plandeki, markizy, namioty
i niedopasowane pokrycia, płócienne zadaszenie.

(111) 346497
(220) 2020 03 09
(210) 511250
(151) 2020 10 13
(441) 2020 05 18
(732) DUDA DARIA PODJADEK, Górzno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PODJADEK
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informacja
o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy], organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie
loterii, organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć
[rozrywka], prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, tresura zwierząt, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, usługi artystów estradowych, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi związane z dyskotekami, wystawianie spektakli na żywo, 43 kafeterie (bufety), motele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przejazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajem
pokojów turystom, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, biura zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], dekorowanie żywności, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie].

(111) 346500
(220) 2020 01 03
(210) 508681
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) DOMAGAŁA ADRIAN DAMIAN, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FEELBEAR
(510), (511) 28 zabawki pluszowe, zabawki mówiące, zabawki elektroniczne, zabawki inteligentne, zabawki z tkanin, wielofunkcyjne
zabawki dla dzieci, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zabawki dla
niemowląt, zabawki dla dzieci, zabawki na baterie, zabawki muzyczne, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych.

(111) 346498
(220) 2020 04 15
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732) PAJDOWSKA SABINA, Jaworze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) samiboo
(540)

(210) 512535

(591) jasnozielony
(531) 03.02.07, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 24 artykuły tekstylne do użytku jako pościel, narzuty pikowane [artykuły pościelowe], ręczniki [tekstylne] dla małych dzieci,
ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, 25 ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce].
(111) 346499
(220) 2019 04 04
(210) 498279
(151) 2019 09 17
(441) 2019 05 27
(732) MIKRUT PAWEŁ MARCIN ECO WIND, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOWIND
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 02.01.17, 12.01.06, 27.05.01, 29.01.12

(111) 346501
(220) 2020 05 18
(210) 513614
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) GRÖNING KAROLINA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YOGA@HOME
(510), (511) 25 odzież i obuwie do jogi, koszulki do jogi, bluzy do jogi,
szorty do jogi, spodnie do jogi, spódnice do jogi, skarpety do jogi, opaski relaksacyjne na oczy do jogi, 27 maty do jogi, 28 artykuły i sprzęt
sportowy do jogi, bloczki do jogi, paski do jogi, chusty do jogi, piłki
do jogi, 41 usługi edukacyjne, sportowe i rozrywkowe, prowadzenie
i organizowanie kursów, szkoleń, ćwiczeń, warsztatów i treningów
jogi, usługi edukacyjne związane z jogą, treningi medytacji, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych.
(111) 346502
(220) 2020 12 31
(210) 522812
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 19
(732) NAKLICKA HANNA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
CARMAX, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SETA DISCO
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, badania biznesowe, reklama, usługi marketingowe, 41 organizacja imprez rozrywkowych,
organizowanie imprez tanecznych, usługi związane z dyskotekami,
koncerty muzyczne, kluby nocne, organizacja przyjęć, usługi klubów
[dyskotek], organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, świadczenie usług w zakresie karaoke, 43 usługi barów piwnych, usługi ogródków piwnych, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów
alkoholowych, bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary przekąskowe, przygotowywanie posiłków.
(111) 346503
(220) 2021 01 20
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) General Practice Sweden AB, Vaxjo (SE)
(540) (znak graficzny)

(210) 523373
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(540)
(540)

(540)

(591) biały, błękitny, niebieski, czarny
(531) 19.13.21, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.16, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi
medyczne, Usługi telemedyczne, Pomoc medyczna, Konsultacje medyczne, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Monitorowanie
pacjentów, Badania medyczne.

(531) 24.01.05, 24.09.02, 24.09.05, 25.01.15, 27.05.09
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, napoje alkoholowe w postaci win,
win gronowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.

(111) 346504
(220) 2014 03 20
(210) 426366
(151) 2020 02 03
(441) 2014 07 07
(732) SEMACO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEMACO INVEST GROUP
(510), (511) 45 obsługa prawna przedsięwzięć inwestycyjnych.
(111) 346505
(220) 2021 05 04
(210) 528374
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) BAREŁKOWSKI MARIUSZ, STACHA MACIEJ BAREŁKOWSKI
STACHA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkoMetalowa
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.04,
05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi deweloperskie w dziedzinie budownictwa polegające na budowaniu budynków mieszkalnych, handlowych usługowych i przemysłowych, Roboty budowlano-montażowe.
(111) 346506
(220) 2021 05 07
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRANDE CONTE

(210) 528558

(111) 346507
(220) 2021 05 07
(210) 528560
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) GŁUCHOWSKI MICHAŁ, CZARNECKI PAWEŁ LASER MEDIA
SPÓŁKA CYWILNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LASER MEDIA
(510), (511) 6 Szyldy metalowe, Metalowe szyldy reklamowe, Blacha
[płyty, arkusze], Płyty aluminiowe, 7 Maszyny i urządzenia tnące,
wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, Maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Obrabiarki, Obrabiarki precyzyjne, Obrabiarki do metalu, Grawerki laserowe do obróbki drewna,
Obrabiarki do sprzedaży w formie zestawów, Wycinarki [maszyny],
Pierścieniowe wycinarki do otworów [obrabiarki], Wycinarki kołowe
do użytku z maszynami, 9 Plotery, Plotery elektroniczne, Plotery cyfrowe, Plotery graficzne, Plotery projektowe, Drukarki plotery, Instalacje laserowe, inne niż do celów medycznych, 16 Materiały i środki
dla artystów i do dekoracji, Plansze, płytki grawerskie, Drukowane
ulotki informacyjne, Ulotki, Ulotki reklamowe, Ulotki instrukcyjne,
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Pieczątki biurowe, Pieczątki
datujące [datowniki], Pieczątki odciskowe, Pieczątki gumowe do dokumentów, 17 Folia do laminowania (aktywowana cieplnie) z nadrukiem, Folia laminacyjna do nakładania na podłoża, Folie pokryte
substancjami klejącymi do użytku w produkcji, Guma, Guma w postaci arkuszy do użytku w produkcji, Guma w postaci wytłaczanej
do użytku w produkcji, Laminowane arkusze z tworzyw sztucznych
do użytku w produkcji, Laminowany materiał z tworzyw sztucznych
do użytku z materiałami do skomputeryzowanego grawerowania,
Laminowany materiał z tworzyw sztucznych do użytku z materiałami
do mechanicznego grawerowania, Materiały z tworzyw sztucznych
w formie arkuszy [półprodukty], Materiały z tworzyw sztucznych
w formie płyt [półprodukty], Profilowane paski z gumy do użytku
w produkcji, Statuetki wykonane z gumy, Taśmy klejące do pakowania, inne niż do użytku w gospodarstwie domowym i z materiałami
piśmiennymi, Taśmy klejące dwustronne [inne niż do użytku domowego, medycznego lub związanego z materiałami piśmiennymi],
Tworzywa sztuczne w formie wytłaczanej do użytku w produkcji,
Tworzywa sztuczne w formie arkuszy, folii, bloków, prętów i rurek,
Tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji,
Wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci arkuszy do użytku w produkcji, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja
sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Przygotowywanie ulotek
reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, 40 Obróbka metali, Obróbka [kształtowanie] metalu, Obróbka metalu [wytłaczanie],
Obróbka drewna, Grawerowanie, Grawerowanie matryc, Grawerowanie pieczątek, Grawerowanie form, Grawerowanie laserowe, Cięcie metalu.
(111) 346508
(151) 2021 09 23

(220) 2021 05 07
(441) 2021 06 07

(210) 528564
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(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KADARIKA GOLD TRADIJA
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, czerwony, czarny, różowy, zielony,
złoty
(531) 06.19.11, 02.01.01, 24.01.05, 24.01.09, 24.09.02, 05.13.06,
25.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, napoje alkoholowe w postaci win,
win gronowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.
(111) 346509
(220) 2021 05 07
(210) 528575
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) GŁUCHOWSKI MICHAŁ, CZARNECKI PAWEŁ LASER MEDIA
SPÓŁKA CYWILNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LASER MEDIA
(540)

(591) czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 6 Szyldy metalowe, Metalowe szyldy reklamowe, Blacha [płyty, arkusze], Płyty aluminiowe, 7 Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, Maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Obrabiarki, Obrabiarki do metalu, Obrabiarki precyzyjne, Grawerki laserowe do obróbki drewna,
Obrabiarki do sprzedaży w formie zestawów, Wycinarki [maszyny],
Pierścieniowe wycinarki do otworów [obrabiarki], Wycinarki kołowe
do użytku z maszynami, 9 Plotery, Plotery elektroniczne, Plotery cyfrowe, Plotery graficzne, Plotery projektowe, Drukarki plotery, Instalacje laserowe, inne niż do celów medycznych, 16 Materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, Plansze, płytki grawerskie, Ulotki, Drukowane
ulotki informacyjne, Ulotki reklamowe, Ulotki instrukcyjne, Nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], Pieczątki biurowe, Pieczątki datujące
[datowniki], Pieczątki odciskowe, Pieczątki gumowe do dokumentów,
17 Folia do laminowania (aktywowana cieplnie) z nadrukiem, Folia laminacyjna do nakładania na podłoża, Folie pokryte substancjami klejącymi do użytku w produkcji, Guma, Guma w postaci arkuszy do użytku w produkcji, Guma w postaci wytłaczanej do użytku w produkcji,
Laminowane arkusze z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji,
Laminowany materiał z tworzyw sztucznych do użytku z materiałami
do skomputeryzowanego grawerowania, Laminowany materiał z tworzyw sztucznych do użytku z materiałami do mechanicznego grawerowania, Materiały z tworzyw sztucznych w formie arkuszy [półprodukty], Materiały z tworzyw sztucznych w formie płyt [półprodukty],
Profilowane paski z gumy do użytku w produkcji, Statuetki wykonane
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z gumy, Taśmy klejące do pakowania, inne niż do użytku w gospodarstwie domowym i z materiałami piśmiennymi, Taśmy klejące dwustronne [inne niż do użytku domowego, medycznego lub związanego
z materiałami piśmiennymi], Tworzywa sztuczne w formie wytłaczanej
do użytku w produkcji, Tworzywa sztuczne w formie arkuszy, folii, bloków, prętów i rurek, Tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, Wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci arkuszy
do użytku w produkcji, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży
towarów, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, 37
Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Serwisowanie obrabiarek,
40 Obróbka metali, Obróbka [kształtowanie] metalu, Obróbka metalu
[wytłaczanie], Obróbka drewna, Grawerowanie, Grawerowanie pieczątek, Grawerowanie matryc, Grawerowanie form, Grawerowanie laserowe, Cięcie metalu.

(111) 346510
(220) 2021 05 07
(210) 528692
(151) 2021 09 24
(441) 2021 06 07
(732) KRÜGER AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) play2pay
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta,
Administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów,
Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia
reklama pocztowa, Biura pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy,
Fakturowanie, Fotokopiowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej,
Kolportaż próbek, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych
do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany,
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Maszynopisanie,
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie centrali
telefonicznych na rzecz innych, Opracowywanie CV dla osób trzecich,
Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, Organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów
reklamowych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac,
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie
informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja
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wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi administracyjne w zakresie skierowań lekarza, Usługi agencji importowo-eksportowych,
Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania,
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów
nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie
dla sportowców, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla
osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z mediami,
Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usług i związane z listami prezentów, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami,
Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, Informacja o telekomunikacji, Komunikacja radiowa, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność poprzez
terminale komputerowe, Łączność telegraficzna, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elektroniczna,
Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie wiadomości, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja
podkastów, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie,
Udostępnianie forów internetowych online, Usługi poczty głosowej,
Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, Wypożyczanie faksów, Wypożyczanie modemów,
Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz
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danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
39 Akcje ratunkowe [transport], Chroniony transport przedmiotów
wartościowych, Dostarczanie gazet, Dostarczanie kwiatów, Dostarczanie paczek, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
Dostarczanie wiadomości, Dostawa energii elektrycznej, Dostawa towarów, Dystrybucja energii, Dystrybucja wody, Eskortowanie podróżnych, Fracht, Fracht [przewóz towarów], Frankowanie przesyłek pocztowych, Holowanie, Informacja o składowaniu, Informacja o transporcie,
Informacje o ruchu drogowym, Logistyka transportu, Łamanie lodu,
Magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów,
Maklerstwo okrętowe, Maklerstwo transportowe, Napełnianie automatów sprzedających, Obsługa śluz, Organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, Organizowanie rejsów, Pakowanie prezentów, Pakowanie towarów, Parkowanie samochodów, Pilotowanie, Pilotowanie
dronów cywilnych, Pojazdy (Wypożyczanie-), Pośrednictwo frachtowe, Powietrzny (Transport-), Przechowywanie łodzi, Przenoszenie,
przewóz bagaży, Przeprowadzki, Przewożenie, Przewóz samochodami
ciężarowymi, Ratownictwo podwodne, Rezerwacja miejsc na podróż,
Rezerwacja transportu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów,
Spedycja, Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport autobusowy, Transport barkami, Transport i przechowywanie odpadów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport kolejowy, Transport łodziami,
Transport łodziami spacerowymi, Transport mebli, Transport morski,
Transport pasażerski, Transport promowy, Transport rurociągami,
Transport rzeczny, Transport samochodami opancerzonymi, Transport
tramwajowy, Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, Usługi butelkowania, Usługi car-sharingu, Usługi kierowców, Usługi
kurierskie [wiadomości lub towary], Usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, Usługi ratownicze, Usługi rozładunku towarów, Usługi taksówek, Usługi transportu barkami, Usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania
transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów w bankomatach,
Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem samochodów, Wynajem silników lotniczych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem
systemów nawigacyjnych, Wynajem traktorów, Wynajem zamrażarek,
Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie koni, Wynajmowanie magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie dzwonów
nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodziarek
do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie
samochodowych bagażników dachowych, Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie skafandrów nurkowych, Wypożyczanie wagonów towarowych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich,
Wypożyczanie zamrażarek, Wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób
trzecich, Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport).

(111) 346511
(220) 2021 05 12
(210) 528755
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy Wygodnie i smacznie!
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 11.01.02, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie
z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
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orzechy i nasiona roślin strączkowych, Nabiał i substytuty nabiału, Sery,
Mleko, Produkty i napoje mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje
i tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owoce morza
i mięczaki oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, Wstępnie
ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas do sporządzania zup,
Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, parówki, Drób, Dziczyzna, Pasztety mięsne, warzywne,
z wątróbki, z kurczaka, z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Buliony, Sałatki warzywne,
mięsne, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie
orzechów, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie tofu, Przekąski
na bazie sera, Przekąski jajeczne, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
Chipsy ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa,
z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów,
z nasion roślin strączkowych, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, Czekolada, Słodycze nielecznicze, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Mąka, Preparaty zbożowe, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Ryż, Tapioka, Suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, Płatki zbożowe, Kasze spożywcze, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia, Chleb, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Sago, Miód melasa (syropy), Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól,
przyprawy i dodatki smakowe drożdże, proszek do pieczenia, Ocet,
Chipsy [produkty zbożowe], Sosy, Sushi, Muesli, Musztarda, Majonez,
Bułka tarta, Pizza, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy
na bazie makaronu, Grzanki, 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła,
Nasiona, Rośliny, Żywe kwiaty naturalne, Płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, Zwierzęta żywe karma dla zwierząt, Słód,
Ziarna naturalne, 32 Napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane,
musujące, Napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, Wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, Soki, Napoje owocowe i soki owocowe, Soki, napoje i nektary: warzywne, owocowo-warzywne, Soki zagęszczone, przecierowe, Sorbety (napoje), Napoje
izotoniczne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, Syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, Zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, Napoje wzbogacone witaminami i minerałami, Piwo, 35 Usługi sprzedaży towarów: artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia zwierzęcego, przetworzone
owoce oraz warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, masła, ryby,
owoce morza i mięczaki oraz produkty z nich, Usługi sprzedaży towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, drób, dziczyzna,
buliony, sałatki warzywne i mięsne, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski
na bazie tofu, Usługi sprzedaży towarów: pasztety z wątróbki, pasztety
mięsne, pasztety warzywne, pasztety z kurczaka, pasztety z gęsich wątróbek, foie gras [pasztet sztrasburski], pasty mięsne, smalec, gotowe
posiłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów,
z nasion roślin strączkowych, Usługi sprzedaży towarów: przekąski
na bazie sera, przekąski jajeczne, desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, kawa i herbata oraz kakao i namiastki tych towarów, kawa nienaturalna, czekolada,
napoje na bazie kawy i herbaty oraz kakao i czekolady, Usługi sprzedaży
towarów: słodycze, ziarna przetworzone i skrobia oraz wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, mąka, preparaty i produkty zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
bułki, obwarzanki, herbatniki, Usługi sprzedaży towarów: muesli, płatki
kukurydziane i owsiane oraz zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, sago,
miód, melasa (syropy), lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
Usługi sprzedaży towarów: sól, przyprawy i dodatki smakowe, ocet,
chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, musztarda, majonez, ketchup,
bułka tarta, pizza, paszteciki, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe po-
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trawy na bazie makaronu, słodycze zwierające ziarna czy orzechy lub
owoce, grzanki, świeże owoce i orzechy oraz warzywa i zioła, Usługi
sprzedaży towarów: nasiona, słód, ziarna naturalne, rośliny, żywe kwiaty
naturalne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
zwierzęta żywe, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, przynęta, niesztuczna, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, Usługi sprzedaży towarów: wody niegazowane i gazowane, wody mineralne oraz
stołowe i sodowe, soki, napoje oraz nektary, sorbety (napoje), napoje
izotoniczne i energetyczne oraz proteinowe i węglowodanowe, syropy
zagęszczane, syropy do napojów i kawy oraz drinków i koktajli, zaprawy
do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, Usługi
sprzedaży towarów: koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, piwo
i produkty piwowarskie, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, piwo, napoje alkoholowe, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr, Usługi sprzedaży przekąsek zbożowych, sezamowych, ryżowych, makaronowych, czekoladowych, z muesli, Zarządzanie
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej,
Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej, Doradztwo handlowe, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi badania rynku i opinii publicznej, Organizowanie targów w celach
handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Badania rynku i badania marketingowe, Usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, Analiza i raporty statystyczne, Pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, Zbieranie i przetwarzanie danych do celów
administracyjnych, Pozyskiwanie informacji do komputerowych baz
danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Usługi
w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie
wyboru i doboru produktów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 43
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Zapewnianie
żywności i napojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos,
Przygotowywanie posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi restauracyjne.

(111) 346512
(220) 2021 05 12
(210) 528846
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) MZURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FEMINVEST
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, działalność finansowa.
(111) 346513
(220) 2021 05 17
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) GAWLIK KONRAD, Żyraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGRODA BAR NA KÓŁKACH
(540)

(210) 528948

(591) niebieski, brązowy, czarny
(531) 07.15.05, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne, Serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji
fast-food, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach.

(111) 346514
(220) 2015 08 17
(210) 445986
(151) 2021 10 12
(441) 2015 11 23
(732) EDUKIDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDUKIDO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 czytniki kodów kreskowych do identyfikacji utrwalonych na magnetycznych, optycznych i hybrydowych nośnikach programów zawierających dane dotyczące algorytmów i programów
komputerowych do edukacji dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej
i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, czytniki
przetwarzające dane i oprogramowanie dotyczące programów komputerowych służących do edukacji dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, czytniki znaków optycznych identyfikujących algorytmy i programy
komputerowe dotyczące edukacji dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, drukarki komputerowe specjalnie dostosowane do obsługi procesów
dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej
i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, dyskietki
zawierające profesjonalne i/lub autorskie dane i oprogramowanie
dotyczące programów edukacji dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej
i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, ekranopisy specjalnie przeznaczone do prezentacji wyspecjalizowanych
treści dotyczących edukacji dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej
i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, gniazdka, wtyczki, rozgałęźniki, puszki zbiorcze kablowe i inne podobne
środki kontaktowe stosowane jako specjalistyczne złącza elektryczne w aparaturze dydaktycznej stosowanej w edukacji dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza
osób w wieku 50+, informatyczne interfejsy komputerowe kablowe
i bezprzewodowe specjalnie dostosowane do wielostanowiskowej
stacjonarnej i wyniesionej obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, nagrane kasety audio i wideo zawierające treści specjalnie dostosowane do obsługi procesów
dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej
i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, uproszczone alfanumeryczne lub ideograficzne klawiatury komputerowe
specjalnie dostosowane do obsługi procesów dydaktycznych dzieci
i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, komputerowe urządzenia peryferyjne specjalnie dostosowane do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb
dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych
zwłaszcza osób w wieku 50+, komputery specjalnie dostosowane
do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży
wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, komputery przenośne specjalnie dostosowane do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku
50+, lasery inne niż do celów medycznych specjalnie dostosowane
do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży
wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, liczydła analogowe i cyfrowe specjalnie dostosowane
do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży
wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, mikrofony specjalnie dostosowane do obsługi proce-
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sów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej
i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, monitory
stosowane jako hardware komputerowy specjalnie dostosowane
do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży
wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, myszy komputerowe specjalnie dostosowane do obsługi przez dzieci i młodzież wczesnoszkolną i szkolną oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, nagrane programy komputerowe specjalnie dostosowane do obsługi procesów dydaktycznych dla
potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, nagrane sterujące programy
komputerowe do samoczynnej dywersyfikacji istniejącego oprogramowania komputerowego, nośniki do rejestracji dźwięku specjalnie
do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży
wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, notesy elektroniczne dla personelu dydaktycznego
i słuchaczy do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci
i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, odtwarzacze płyt DVD dla personelu dydaktycznego i słuchaczy do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób
dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, oprogramowanie do gier
edukacyjnych komputerowych dla personelu dydaktycznego i słuchaczy do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza
osób w wieku 50+, gdzie indziej nie wymienione oprogramowanie
komputerowe nagrane i algorytmy takiego oprogramowania dla
personelu dydaktycznego i słuchaczy do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej
oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, pamięci komputerowe i pamięci zewnętrzne typu USB do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej
oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, pomoce naukowe
demonstracyjne i dydaktyczne dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku
50+, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego zawierające treści potrzebne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego zawierające akordy lub linie melodyczne
do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży
wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, wyspecjalizowane podręczne komputery przenośne
w rozumieniu centralnych jednostek przetwarzania danych do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku
50+, programy komputerowe w formie ładowalnego software do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku
50+, mobilne komputery jako urządzenia podpowiadające dla wykładowców i słuchaczy kursów edukacyjnych, rzutniki do slajdów
do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży
wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, słuchawki na uszy do odsłuchiwania warstwy dźwiękowej procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku
50+, elektroniczne tablice ogłoszeń do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz
osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, elektroniczne kieszonkowe translatory dla wykładowców i słuchaczy w procesach dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej
oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, gdzie indziej
nie wymienione urządzenia do komunikacji wewnętrznej dla szkoleniowych ośrodków i stanowisk przeznaczone do obsługi procesów
dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej
i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, elektroniczne urządzenia do nauczania, wskaźniki elektroniczne emitujące
światło do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza
osób w wieku 50+, zestawy głośno mówiące do obsługi procesów
dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej
i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, dające
się rozbierać roboty edukacyjne do samodzielnego montażu dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych, 16 wykonane z papieru lub materiałów celulozo pochodnych
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adresarki, atlasy, afisze, plakaty, akwaforty jako grafika, akwarele, albumy, almanachy zawierające treści przydatne do obsługi procesów
dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej
i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+ jako pomoce naukowe, wykonane z papieru lub materiałów celulozo pochodnych artykuły biurowe z wyjątkiem mebli zawierające treści
przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci
i młodzieży, wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, bibuły, bloczki do pisania, bloki do pisania,
bloki listowe, bloki rysunkowe z nadrukami zawierającymi treści
przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci
i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, broszury i wydawnictwa bezdebitowe zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób
dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, chorągiewki papierowe z nadrukami zawierającymi treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej
oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, chromolitografie
zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych
dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób
dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, czasopisma jako periodyki
alfanumeryczne i Brail-owskie zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku
50+, diagramy alfanumeryczne i Brail-owskie zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza
osób w wieku 50+, emblematy zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku
50+, formularze, blankiety, druki zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku
50+, fotografie, litografie, fotograwiury zawierające treści przydatne
do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży
wczesnoszkolnej i szkolnej, gazety pedagogiczne, glina i plastelina
do modelowania, globusy ziemskie w tym również globusy trójwymiarowe Brail-owskie, wykonane z papieru lub materiałów celulozo
pochodnych indeksy, skorowidze, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zrywania zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, kalkomanie
zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych
dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób
dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, kartki z życzeniami w tym
kartki w alfabecie Brail-owskim osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, karty indeksowe zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku
50+, katalogi zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, dekoracyjne
kokardy i zwijki papierowe do obsługi procesów dydaktycznych, komiksy zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej, kreda
do pisania, krzywiki, książki analogowe i Brail-owskie zawierające
treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb
dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych
zwłaszcza osób w wieku 50+, mapy geograficzne płaskie i trójwymiarowe, materiały do modelowania przydatne do obsługi procesów
dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej
i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, materiały do nauczania w tym materiały w alfabecie Brail-owskim, materiały
do rysowania oraz do nauki rysunku, wykonane z papieru lub materiałów celulozo pochodnych modele jako makiety architektoniczne
przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci
i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz dla osób dorosłych
zwłaszcza osób w wieku 50+, wykonane z papieru lub materiałów
celulozo pochodnych naklejki, nalepki zawierające treści przydatne
do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży
wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, notatniki, notesy podręczne zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
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w wieku 50+ w tym Blail-owskie, obwoluty na luźne kartki w tym obwoluty ze znakami identyfikującymi w języku Brail-owskim osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, ołówki, ołówki automatyczne,
ołówki węglowe, papier do pisania, pędzle szkolne, pióra jako artykuły biurowe, pióra wieczne, piórniki, etui na przyrządy piśmiennicze
dla osób niedowidzących oznaczone do obsługi procesów dydaktycznych z napisami w języku Brail-owskim, podręczniki jako książki
zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych
dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób
dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, prospekty zawierające treści
przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci
i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, przezrocza jako materiały piśmienne zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób
dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, przybory do pisania jako zestawy, kartonowe lub wykonane z tworzyw sztucznych pudełka
na farby jako artykuły szkolne, drukowane szkolne rozkłady i repertuary godzinowa, rury tekturowe jako pojemniki na zwinięte arkusze
z nadrukami o treści przydatnej do obsługi procesów dydaktycznych
dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób
dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, ryciny grawerowane lub rotograwiurowe zawierające treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, wykonane
z papieru lub materiałów celulozo pochodnych segregatory jako artykuły biurowe z nadrukami zawierającymi treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz niedowidzących osób dorosłych
zwłaszcza osób w wieku 50+, skoroszyty na dokumenty zawierające
treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb
dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych
zwłaszcza osób w wieku 50+, szablony jako artykuły piśmienne przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza
osób w wieku 50 +, szczoteczki do usuwania strzępów po gumkowaniu papieru i pędzle do pisania w tym zwłaszcza pędzle do pisania
specjalnie dostosowane dla osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku
50+, sztalugi malarskie amatorskie, śpiewniki szkolne oraz śpiewniki
chóralne dla osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+ w tym
śpiewniki Brail-owskie, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe,
tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, tablice szkolne,
taśma klejąca jako materiały piśmienne, taśmy lub karty papierowe
do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem
do drukarek komputerowych igłowych, taśmy papierowa do wydruków fiskalnych, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki lub skoroszyty jako artykuły biurowe lub szkolne, szkolne temperówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne,
tworzywa sztuczne do modelowania przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej
i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, szkolne
uchwyty do kredy tablicowej, datowniki zawierające dające się nastawiać treści przydatne do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, wosk do modelowania inny niż
do celów stomatologicznych, wydruki graficzne o treści przydatnej
do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży
wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, wykroje zawierające warstwy graficzną przydatną
do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzież)’
wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, wykonane z papieru lub materiałów celulozo pochodnych wzorniki do kalkowania zawierające treści przydatne do obsługi
procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+,
wykonane z papieru lub materiałów celulozo pochodnych zaczepy
do kart indeksowych zawierające napisy o treści przydatnej do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku
50+, wykonane z papieru lub materiałów celulozo pochodnych zakładki, wyklejki i grzbiety do książek, skorowidzów, indeksów, zeszyty i kajety z grzebieniem kołowym i/lub grzebieniem drutowym,
zszywki biurowe, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte
w innych klasach do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb
dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych
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zwłaszcza osób w wieku 50+, gra w domino, gry planszowe, gry automatyczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne na żetony, gry
planszowe, gry polegające na konstrukcji, gry towarzyskie salonowe,
kalejdoskopy, karty do bingo, karty do gier, karty wróżbiarskie, klocki
jako zabawki, koszyki wędkarskie, kości do gry, kotyliony jako zabawki, kukiełki i marionetki, lalki, pacynki, latające krążki jako zabawki,
latawce, linki, żyłki, haczyki, spławiki, wędziska, uchwyty, przynęty
sportowe wędkarskie, lotki i rakietki jako gry, lotnie, łamigłówki, łyżworolki, łyżwy, piłki do gier zespołowych, maski jako zabawki, maski
do szermierki, maski teatralne, misie pluszowe, modele pojazdów
wodnych, lądowych i powietrznych przeskalowane, monety’ lub żetony do uruchamiania stołów bilardowych, automatów do gier,
gwizdki sportowe, wabiki dla myślistwa, naciągi do rakiet, nakolanniki, naramienniki, nagolenniki jako artykuły sportowe, narty, narty
surfingowe, narty wodne, ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze ciała, ochraniacze łokci jako artykuły sportowe,
okładziny do stołów bilardowych, oprzyrządowanie i urządzenia
do kręgli, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, pałeczki sztafetowe, paralotnie i ich części, pasy
do podnoszenia dużych ciężarów jako artykuły sportowe, pierścienic
do rzucania jako gry, pionki do gier, nie będące bronią pistolety jako
zabawki, pistolety do paintballu jako pistolety jako zabawki, pistolety do paintballu jako artykuły sportowe, plansze do gry w warcaby,
pluszowe misie, pluszowe zabawki, pławiki do wędkarstwa, płetwy
do pływania, podkowy do zabawy, zminiaturyzowane pojazdy jako
zabawki, pokoiki dla lalek, pokrycie ślizgów nart, przybory łucznicze
do strzelania sportowego, przynęty do myślistwa lub rybołówstwa,
sztuczne przynęty stosowane w wędkarstwie, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, przyrządy do reperacji darni jako akcesoria golfowe, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy do gimnastyki
sportowej, przyrządy stosowane w kulturystyce, rakiety do gier, rakiety śnieżne, nie będące odzieżą rękawice jako akcesoria do gier,
rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice do szermierki,
rękawice golfowe, komplety przyrządów do gry w ringo, deskorolki
i rolki sportowe, rolki do rowerów treningowych stacjonarnych, rolki
do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych, wrotki, stacjonarne rowery treningowe, sportowe tarcze do rzutek strzelniczych, rzutki
i strzałki do nich jako gry, sanki i bobsleje jako artykuły sportowe,
siatki jako artykuły sportowe, siatki na motyle, siatki tenisowe, ślizgi
ze skóry foczej jako pokrycia na narty, skrobaczki do nart, stoły bilardowe bez wrzutowe, stoły bilardowe na monety lub żetony, stoły
do piłki nożnej w pomieszczeniach (piłkarzyki), stoły do tenisa stołowego, stoły świetlicowe do gry w piłkę nożną, strzelby harpunowe
jako artykuły sportowe, szachownice, szachy i warcaby jako gra,
szpule do latawców, śmieszne rzeczy jako atrapy lub gadżety, śnieg
sztuczny na choinki, sztuczne śnieżne kule jako zabawki, tarcze
strzelnicze, torby dla narciarzy, golfistów, tenisistów, torby na kije
golfowe na kółkach lub bez, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny
jako artykuły sportowe, akcesoria do trik-trak jako gra, uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier elektronicznych nie wymagających
monitora ekranowego, innych niż telewizyjne, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, wiązania do nart, worki treningowe,
wosk do nart, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki
ruchome, zabawki sterowane radiowo, zjeżdżalnie jako zabawki i lub
jako sprzęt rekreacyjno-sportowy, żarty jako atrapy do zabawy, żyłki
myśliwskie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz usługi związane
z prowadzeniem sklepu oraz konsygnacyjnego magazynu konwencjonalnego i wysyłkowego związane ze sprzedażą oprogramowania
(software) komputerowego i sprzętu (hardware) komputerowego,
artykułów biurowych i papeterii, kotylionów, dekoracji i ozdób
na przyjęcia, prezentów i zabawek (atrap), mydeł, perfum, olejków
eterycznych, kosmetyków, balsamów do pielęgnacji włosów, produktów do pielęgnacji włosów, preparatów toaletowych, past do zębów, środków higieny osobistej, preparatów do czyszczenia, polerowania i ścierania, substancji do prania, narzędzi do manicure,
preparatów do pielęgnacji paznokci, lakierów do paznokci, sztucznych paznokci, substancji dietetycznych, pokarmów dla dzieci, preparatów sanitarnych, świec, knotów, podpałek, substancji nawilżających, sztućców, naczyń glinianych, zestawów do manicure w tym
zestawów specjalnie dostosowanych do potrzeb osób dorosłych
w wieku 50+, przyborów do golenia, maszynek do golenia konwencjonalnych i maszynek do golenia specjalnie przeznaczonych dla
osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, brzytew, narzędzi ręcznych, kliszy, kamer, dysków fotograficznych, nagrywarek i kopiarek
wideo, produktów audio i wideo, kaset audio wideo, płyt i dysków,
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urządzeń i aparatur do nagrywania, przekazywania oraz reprodukcji
dźwięków oraz/lub obrazów, ozdób i smyczy do telefonów komórkowych, wskaźników połączeń do telefonów, kalkulatorów, gier elektronicznych i komputerowych, filmów kinematograficznych, ozdób,
obrazów, zdjęć, papeterii, papieru, kartonu i produktów z nich wykonanych, materiałów i farb do malowania artystycznego, pędzli
do malowania artystycznego, przyborów do pisania, druków, książek, gazet, magazynów i czasopism, kart z życzeniami, kart do gry,
materiałów do pakowania i opakowań, ramek i podstawek do zdjęć,
substancji klejących do użytku domowego i biurowego, pudeł i pojemników, etykietek z nazwą, tekstyliów i wyrobów tekstylnych, pościeli i obrusów oraz narzut, serwetek, podkładek na stół, pasmanterii, chusteczek do nosa, artykułów sportowych, ozdób choinkowych,
usługi reklamy dla potrzeb osób trzecich, usługi prezentowania
w mediach produktów (hardware i software) dla celów sprzedaży detalicznej służących do obsługi procesów dydaktycznych dla potrzeb
dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej, usługi zamawiania
i dokonywania zakupów dla osób trzecich poprzez globalną sieć
komputerową, strony WWW, Internet lub inny sposób telekomunikacji lub komunikacji elektronicznej, usługi gromadzenia z korzyścią
dla innych osób rozmaitych towarów (z wyjątkiem ich transportu),
umożliwiając klientom w sposób dogodny oglądanie i zakup tych towarów w sklepach detalicznych, placówkach hurtowych, domach
handlowych, sklepach ogólnospożywczych, sklepach specjalistycznych, supermarketach lub z katalogów wysyłkowych, katalogów
ogólno-branżowych lub na stronach internetowych, telewizji, w telewizyjnych programach zakupowych lub poprzez globalną sieć komputerową, strony WWW, przez Internet lub inne środki komunikacji
elektronicznej lub telekomunikacji, usługi organizowania wystaw
w celach handlowych lub reklamowych dla potrzeb osób trzecich,
usługowe publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi promocji
sprzedaży dla potrzeb osób trzecich produktów komputerowych
(hardware i software), usługi agencji reklamowej w dziedzinie produktów komputerowych (hardware i software), usługowe pozyskiwanie dla potrzeb osób trzecich danych w celu ich wpisania do komputerowych baz danych, dystrybucja materiałów reklamowych
próbek, druków, prospektów, broszur, produktów komputerowych
(hardware i software), usługowe analizy rynkowe dla potrzeb osób
trzecich w zakresie dostępnej oferty produktów komputerowych
(hardware i software), usługowe rozlepianie plakatów reklamowych
dla potrzeb osób trzecich produktów komputerowych (hardware
i software), usługowa rekrutacja personelu do obsługi produktów
komputerowych (hardware i software) dla potrzeb osób trzecich,
usługowa reklama radiowa dla potrzeb osób trzecich w zakresie produktów komputerowych (hardware i software), usługowe reklamy
telewizyjne dla potrzeb osób trzecich produktów komputerowych
(hardware i software), usługowa reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej dla potrzeb osób trzecich, usługi zaopatrzenia
osób trzecich przez zakupy produktów i usług od innych przedsiębiorstw dotyczących produktów komputerowych (hardware i software), usługowy wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu dla potrzeb osób trzecich, wynajmowanie maszyn
i urządzeń komputerowych (hardware i software) dla biur, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, wynajem dystrybutorów automatycznych serwujących oprogramowanie komputerowa, konfekcjonowaną żywność, napoje, kosmetyki i środki czystości,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotki, prospekty, druki, próbki dla potrzeb osób trzecich dotyczących software i hardware
komputerowego, komercyjne zarządzanie procedurami udzielania
licencji na wyroby i usługi osób trzecich w dziedzinie software i hardware komputerowego, usługowa informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej
w dziedzinie software i hardware komputerowego, usługi marketingowe dla potrzeb osób trzecich w dziedzinie software i hardware
komputerowego, usługowa produkcja krótko metrażowych filmów
reklamowych dla potrzeb osób trzecich w dziedzinie software i hardware komputerowego, reklama on-line w sieci komputerowej INTERNET dla potrzeb osób trzecich w dziedzinie software i hardware
komputerowego, usługi public relations dla potrzeb osób trzecich,
usługowe wypożyczanie materiałów reklamowych w dziedzinie software i hardware komputerowego, usługowy wynajem powierzchni
reklamowych w dziedzinie software i hardware komputerowego,
wynajem czasu reklamowego w mediach w dziedzinie software
i hardware komputerowego, usługowy wynajem fotokopiarek, kserografów, drukarek, tablic elektronicznych i innego peryferyjnego
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sprzętu komputerowego, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich
w dziedzinie software i hardware komputerowego, informacja o powyższych usługach, 39 usługi logistyczne w sektorze transportowym specjalnie dostosowane do obsługi procesów dydaktycznych
dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych
zwłaszcza osób w wieku 50+, usługowa rezerwacja transportu specjalnie dostosowana do obsługi procesów dydaktycznych dzieci
i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, informacje o ruchu drogowym specjalnie dostosowane do obsługi procesów dydaktycznych dzieci i młodzieży
wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, usługi związane z pakowaniem produktów i towarów
przed wysyłką, usługi związane z gromadzeniem towarów w magazynach lub innych budynkach w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą, składowanie, usługowe składowanie towarów,
informacja o możliwościach składowania, magazynowania i wynajmowania magazynów, usługowe wypożyczanie kontenerów magazynowych, usługowe przechowywanie, dystrybucja, odbiór, pakowanie i zwrot dokumentów, pakunków, towarów, surowców, palet,
usługi w zakresie organizowania wycieczek specjalnie dostosowane
do dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych
zwłaszcza osób w wieku 50+, usługowe rezerwowanie miejsc na podróże specjalnie dostosowane do obsługi procesów dydaktycznych
dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych
zwłaszcza osób w wieku 50+, usługi osób towarzyszących (opiekunów) w czasie podróży, usługi w zakresie zwiedzania turystycznego,
usługi związane z wynajmem środków transportu dla potrzeb rekreacji, usługi organizowania podróży dla zorganizowanych grup
uczestników i dla osób indywidualnych, usługowe magazynowanie
elektronicznie zapisanych danych oraz dokumentów, informacja
o powyższych usługach, 41 usługi związane z edukacją stacjonarną
i korespondencyjną oraz edukacją on-line (usługi na odległość)
zwłaszcza w dziedzinie software i hardware komputerowego, wypożyczanie software i hardware komputerowego, doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia w dziedzinie software i hardware komputerowego, usługi instruktażowe w zakresie
software i hardware komputerowego, usługi tłumaczenia języka migowego w dziedzinie software i hardware komputerowego, usługi
komputerowego przygotowywania materiałów do publikacji, usługowe organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa
kongresów w dziedzinie software i hardware komputerowego, usługowe publikowanie książek w dziedzinie software i hardware komputerowego, usługowe wypożyczanie książek w dziedzinie software
i hardware komputerowego, usługi kształcenia praktycznego w dziedzinie software i hardware komputerowego, nagrywanie filmów
na taśmach wideo i CD-romach, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w dziedzinie projektowania i dewersyfikacji
software i hardware komputerowego, usługowe organizowanie wystaw w dziedzinie software i hardware komputerowego, usługowe
realizowanie sprawdzianów edukacyjnych w dziedzinie software
i hardware komputerowego, usługi projektowania software i hardware komputerowego, wypożyczanie software i hardware komputerowego, usługowe poradnictwo zawodowe jako porady w zakresie
edukacji lub kształcenia w dziedzinie software i hardware komputerowego, gdzie indziej nie wymienione usługi oświatowe, usługi projektowania, programowania i prowadzenia imprez okolicznościowych typu „ewent” takich zwłaszcza jak jubileusze, urodziny,
imieniny, imprezy korporacyjne, usługi projektowania, programowania i prowadzenia obozów, półkolonii, kolonii, usługi projektowania,
programowania i prowadzenia dydaktycznych i rozrywkowych oraz
okolicznościowych imprez dla wieloosobowych grup uczestników
typu „rodzice i dzieci” lub „rodzice i dziadkowie”, usługi projektowania, programowania i prowadzenia dydaktycznych dodatkowych zajęć stacjonarnych typu korepetycyjnego dla zorganizowanych grup
uczestników i osób indywidualnych, dla potrzeb dzieci i młodzieży
wczesnoszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób
w wieku 50+, informacja o powyższych usługach, 42 udzielanie porad dotyczących propedeutyki szkoleniowej, programowania i tematyki dydaktycznej dla potrzeb dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej
i szkolnej oraz osób dorosłych zwłaszcza osób w wieku 50+, udzielanie
porad dotyczących projektowania i dewersyfikacji software i hardware komputerowego, usługowe administrowanie stronami komputerowymi, usługowa aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługowa analiza systemów komputerowych i software komputerowego,
doradztwo w sprawach doboru sprzętu i oprogramowania kompute-
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rowego, usługowe doradztwo w zakresie własności intelektualnej
w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz
w dziedzinie propedeutyki szkoleniowej, usługowe instalowanie
oprogramowania komputerowego, usługowa konserwacja oprogramowania komputerowego w tym usługowa instalacja programów
antywirusowych, usługowa kontrola jakości software i hardware
komputerowego, usługowa konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, usługowe odzyskiwanie utraconych danych komputerowych, usługowe opracowywanie procedur digitalizacji projektów
technicznych i technologii postępowania, usługowe powielanie
oprogramowania komputerowego, usługowe przygotowywanie
projektów technicznych i technologii postępowania do potrzeb
ochrony własności przemysłowej, usługowe prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie projektowania i dewersyfikacji software i hardware komputerowego, usługowe projektowanie systemów komputerowych, pośrednictwo w polubownym rozstrzyganiu spraw spornych
w dziedzinie projektowania i dewersyfikacji software i hardware
komputerowego, usługowe stwierdzanie autentyczności software
i hardware komputerowego, usługowe tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla potrzeb osób trzecich, usługi artystów grafików komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, usługowe zarządzanie prawami
autorskimi w dziedzinie projektowania i dewersyfikacji software
i hardware komputerowego, informacja o powyższych usługach.

(111) 346515
(220) 2018 04 19
(210) 485075
(151) 2021 10 05
(441) 2018 06 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diured
(540)

(591) czerwony, niebieski, pomarańczowy
(531) 02.09.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, witaminy, zioła lecznicze,
wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze.
(111) 346516
(220) 2018 04 19
(210) 485076
(151) 2021 10 05
(441) 2018 06 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diured
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 02.09.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
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lecznicze środki do czyszczenia zębów, witaminy, zioła lecznicze,
wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze.

(111) 346517
(220) 2018 04 19
(210) 485077
(151) 2021 10 06
(441) 2018 06 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diured
(540)

(591) brązowy, czerwony, niebieski
(531) 02.09.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, witaminy, zioła lecznicze,
wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze.
(111) 346518
(220) 2019 03 01
(210) 496612
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) SYMETRIA UX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UX-PM
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii, badania rynku,
opracowywanie i realizacja kampanii reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych (poligraficznych), edycja tekstów, fotokopiowanie, programowanie sprzedaży, ekspertyzy, analizy kosztów,
pokazy towarów, publikowanie tekstów reklamowych i sloganów
reklamowych, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zakup powierzchni reklamowych w prasie, Internecie oraz
czasu antenowego w telewizji i radiu, pozyskiwanie danych i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 38 usługi
w zakresie agencji informacyjnych i prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej przez komputery i terminale, ogłoszenia elektroniczne
(usługi), poczta elektroniczna, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, edukacja, informacje o edukacji,
edukacja [nauczanie], fotografie, fotoreportaże, instruktaże, organizowanie loterii, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie],
organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], pisanie tekstów, innych
niż reklamowych, produkcja mikrofilmów, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące własności intelektualnej, praw
autorskich oraz ich licencjonowania, 42 projektowanie oprogramowania do komputerów osobistych i serwerów, opracowywanie
oprogramowania na potrzeby stron internetowych, administracja
stronami komputerowymi (sieciowymi), analizy systemów komputerowych, usługi artystów grafików, prace badawczo-rozwojowe
dla osób trzecich, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
doradztwo i usługi w zakresie projektowania, wdrażania, aktualizacji
oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, usługi projektowe
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(m.in. znaków graficznych, opakowań, plakatów, folderów), tworzenie programów komputerowych oraz informatycznych systemów
służących do zarządzania, tworzenie serwisów i aplikacji internetowych, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo
i usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi
związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, zarządzanie
prawami autorskimi.

(111) 346519
(220) 2019 04 18
(151) 2021 10 14
(441) 2019 07 29
(732) BUKMACHERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNYKON.PL ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
(540)

(210) 498945

(531) 03.03.01, 26.01.15, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą,
administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi,
administrowanie konkursami w celach reklamowych, organizacja
konkursów w celach reklamowych, skomputeryzowana promocja
działalności gospodarczej, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi administracyjne, reklamowe i biurowe
związane z rozrywką, konkursami, grami hazardowymi, hazardem,
zakładami, grami karcianymi, zakładami sportowymi i loteriami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, doradztwo związane z przetwarzaniem danych,
promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, w tym promowanie
produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z wydarzeniami
sportowymi, prognozy i analizy ekonomiczne, 38 telekomunikacja,
komunikacja interaktywna za pośrednictwem komputerów, usługi
łączności świadczone w Internecie, zapewnianie dostępu do platform w Internecie, internetowych linii czatowych, treści multimedialnych online, baz danych online, usług przechowywania danych
telekomunikacyjnych, forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi
i zwykłymi, zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, transmisja strumieniowa
materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, transmisja materiałów wideo,
filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez
użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu,
przesyłanie informacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, takiej jak Internet, w tym wiadomości, obrazów i informacji
dotyczących rozrywki, konkursów, gier hazardowych, hazardu,
zakładów, gier kasynowych i zakładów sportowych, dostarczanie
powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu,
elektroniczna wymiana danych, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści
rozrywkowych, 41 edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa,
kształcenie, hazard, usługi hazardowe on-line, usługi salonów gier
wirtualnej rzeczywistości, salony gier automatycznych, usługi rozrywkowe związane z automatami do gry, udostępnianie obiektów
i sprzętu kasyn, zakłady, usługi w zakresie zakładów sportowych
online, usługi w zakresie giełdy zakładów, usługi w zakresie obsługi skomputeryzowanej gry bingo, gry internetowe [nie do pobrania], gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej,
usługi rozrywkowe związane z automatami do gry, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, udostępnianie wydarzeń
sportowych za pomocą strony internetowej, usługi informacyjne
w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe lub sportowe,
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42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego,
instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych,
utrzymywanie baz danych, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, hosting rozrywkowych treści multimedialnych, przechowywanie treści rozrywkowych w formie elektronicznej.

(111) 346520
(220) 2019 04 29
(210) 499293
(151) 2021 10 19
(441) 2019 08 12
(732) ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FENACTIVE
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, olejki eteryczne,
olejki toaletowe, preparaty toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, produkty lecznicze, ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniające, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, dodatki
dietetyczne, dodatki homeopatyczne, dodatki witaminowe, dodatki odżywcze, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, dodatki dietetyczne
w formie napojów, dodatki do żywności do celów niemedycznych,
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, probiotyki (suplementy),
suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe,
suplementy prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze,
białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy diety, suplementy diety dla niemowląt, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety dla ludzi, suplementy ziołowe w płynie, suplementy
diety do użytku dietetycznego, mineralne suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się z witamin, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, napoje witaminizowane, napoje dla niemowląt, herbata ziołowa [napoje lecznicze], woda termalna, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, herbata lecznicza,
leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne.
(111) 346521
(220) 2019 05 08
(210) 499554
(151) 2021 10 05
(441) 2019 08 12
(732) PALO PALO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Between Us B & B
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów,
wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy.
(111) 346522
(220) 2019 05 24
(210) 500221
(151) 2021 10 12
(441) 2019 07 15
(732) MELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) melex
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(540)

(591) granatowy
(531) 07.11.10, 18.01.23, 26.11.01, 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 12 pojazdy, pojazdy elektryczne, pojazdy do przewozu pasażerów, pojazdy przewożące ładunek, zasilane elektrycznie
pojazdy mechaniczne, wózki golfowe [pojazdy], części i akcesoria
do pojazdów lądowych.
(111) 346523
(220) 2019 09 06
(210) 504163
(151) 2021 10 01
(441) 2019 12 02
(732) RED PHARMA LABORATORIES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Stara Iwiczna (PL);
RED PHARMA HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna (PL);
LAMBDA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Red Pharma Laboratories
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, aromaty, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne niż do celów
medycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kremy kosmetyczne, mydła, środki
do czyszczenia zębów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej,
zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów medycznych,
żele do wybielania zębów, 5 antybiotyki, antyseptyki, balsamiczne
preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego,
białkowe suplementy diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], guma do żucia
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, immunostymulanty, intymne preparaty nawilżające, kapsułki do celów
farmaceutycznych, lecznicze płyny do włosów, lecznicze preparaty
toaletowe, lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki wzmacniające, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki
wzmacniające, maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia
oparzeń słonecznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mineralne
suplementy diety, mydła antybakteryjne, mydła lecznicze, nalewki
do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do płukania jamy
ustnej do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty witaminowe, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, szampony
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lecznicze, preparaty na hemoroidy, preparaty przeciw oparzeniom
słonecznym do celów farmaceutycznych, środki nasenne, środki
uspakajające, tabletki wspomagające odchudzanie, węgiel drzewny
do celów farmaceutycznych, woda termalna. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 346524
(220) 2019 12 04
(210) 507650
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stek Chałupa
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.
(111) 346525
(220) 2020 02 22
(210) 510518
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 24
(732) KASZYCKI ŁUKASZ, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Musztardówka
(510), (511) 29 produkty na bazie jaj, krokiety spożywcze, kanapki,
sałatki, dania gotowe i półprodukty, wyroby garmażeryjne, placki,
dania gotowe i pół-gotowe, ciastka i wyroby cukiernicze, potrawy
na bazie mąki z nadzieniem i bez nadzienia w tym mrożonki, naleśniki, pierogi, pyzy, kołduny, knedle, kluski, kopytka, 35 reklama, dystrybucja materiałów i wyrobów reklamowych, marketingowych, promocyjnych, promocja sprzedaży, sprzedaż wyrobów spożywczych,
garmażeryjnych, mleczarskich, sprzedaż opakowań na wyroby,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów, pokazy towarów i wyrobów dla celów promocji i reklamy,
organizowanie wystaw i degustacji wyrobów spożywczych i garmażeryjnych, marketing, administrowanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych i działalności gospodarczej, usługi zgrupowania towarów w celu umożliwienia obejrzenia i dokonanie zakupu w sklepach, hurtowniach, na stoiskach, targach, wystawach, kramach, prowadzenie stoisk, sklepów, kramów,
41 usługi rozrywkowe, organizacja imprez firmowych i okolicznościowych, spotkań towarzyskich, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi imprez muzycznych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, imprezy z degustacją
win w celach edukacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 43 bary, jadłodajnie, restauracje,
stołówki, karczmy, kawiarnie, puby, usługi barowe, kafeterie (bufety),
restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, dostawa dań, kanapek, wyrobów garmażeryjnych na zamówienie,
dostawa w formie cateringu, organizowanie cateringu.
(111) 346526
(220) 2020 05 19
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)

(210) 513671
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUREK ŻYTNI WÓDKA TRADYCYJNA POLSKA
(540)

(531) 05.07.02, 15.01.22, 25.01.01, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego
Polska wódka/Polish Vodka.
(111) 346527
(220) 2020 05 19
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUREK WÓDKA TRADYCYJNA POLSKA
(540)

(210) 513672

(531) 05.07.02, 15.01.22, 26.07.25, 25.01.01, 27.05.01
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego
Polska wódka/Polish Vodka.
(111) 346528
(220) 2020 05 26
(210) 513957
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) BUSHI
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa inne niż pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, 5 Pestycydy, Fungicydy, Herbicydy, Insektycydy, Środki przeciwpasożytnicze.
(111) 346529
(220) 2021 04 28
(151) 2021 09 17
(441) 2021 05 10
(732) JAKIMOWICZ AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TROFEO.
(540)

(210) 528219

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Bluzy sportowe, Koszulki kolarskie, Koszulki sportowe
z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki sportowe, Maski ochronne [modna odzież], Ocieplacze
na szyję, Odzież dla kolarzy, Odzież dla rowerzystów, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa, Podkoszulki sportowe,
Rękawiczki dla rowerzystów, Skarpetki dla sportowców, Skarpety
sportowe, Spodenki dla rowerzystów, Spodenki rowerowe na szelkach, Spodnie kolarskie, Spodnie sportowe, Stroje sportowe, Szorty
sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Topy [odzież], Topy sportowe
do rozgrzewki, Ubrania dla kolarzy.
(111) 346530
(220) 2021 05 14
(210) 528899
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) CZARNECKI PAWEŁ, GŁUCHOWSKI MICHAŁ LASER MEDIA
SPÓŁKA CYWILNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LASER MEDIA
(510), (511) 37 Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Serwisowanie obrabiarek.
(111) 346531
(220) 2021 06 01
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) APROMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) all4home-garden
(540)

(210) 529728

(591) czarny, zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 8 Łopaty [narzędzia], Grabie, Grabie do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Grabie [narzędzia], Narzędzia rolnicze,
ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, Nożyce uniwersalne, 11 Lampy elektryczne, Lampy LED, Lampy
podłogowe, Lampy stojące, Lampy stołowe, Lampy ścienne, Grille
gazowe, Grille elektryczne, Grill, Grille węglowe do celów domowych, Urządzenia do grillowania, 19 Postumenty niemetalowe [konstrukcje], Włókniny do ochrony gleby, Włókniny do osuszania gleby,
Włókniny do osuszania ziemi, Włókniny do stabilizacji gleby, Tunele
niskie [niemetalowe lub na ramach niemetalowych] do ochrony roślin, Belki, Podłogowe (Deski-), 20 Biurka, Blaty [części mebli], Drzwi
do szaf, Drzwi do mebli, Fotele, Garderoby, Kanapy, Komody, Konsole [meble], Kredensy, Krzesła, Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe,
Krzesła [fotele] biurowe, Krzesła konferencyjne, Krzesła na jednej
nodze, Krzesła obrotowe, Ławki, Leżaki, Łóżka plażowe, Meble, Meble biurowe, Meble do salonu, Meble domowe, Meble kempingowe,
Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drewniane, Nakrycia na siedzenia [uformowane] na meble, Narożniki [meble], Panele meblowe, Półki [meble], Półki na książki, Półki ścienne [meble], Przenośne ścianki
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biurowe, Pufy [meble], Rozkładane meble z obiciem, Ruchome ławki,
Ścianki działowe, Siedzenia, Stoliki, Stoły, Stoły biurowe, Stoły kuchenne, Szafki, Szuflady, Toaletki, Witryny, Dopasowane pokrowce
materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, 22 Namioty, Namioty do upraw, Siatki maskujące, Siatki ogrodowe, Plandeki,
markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, Plandeki, Taśmy i pasy,
24 Narzuty (pokrowce na meble), Dopasowane pokrowce na materace, Pokrowce na kanapy, Pokrowce na krzesła, Narzuty, Ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, Pokrowce i narzuty na meble,
Bielizna stołowa i pościelowa, Serwetki tekstylne [bielizna stołowa],
Kuchenne ręczniki [tekstylne], Ręczniki kuchenne, Tekstylne ręczniki kuchenne, Wsypy (pokrowce na materace i poduszki), 28 Choinki
[sztuczne], Choinki z materiałów syntetycznych, Zabawki, Hulajnogi
[zabawki], Deskorolki, Baseny do zabawy, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Nadmuchiwane baseny kąpielowe
[artykuły do zabawy], Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne
na przyjęcia i sztuczne choinki.

(111) 346532
(220) 2021 05 20
(210) 529125
(151) 2021 11 25
(441) 2021 08 02
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAS ENERGII
(540)

(591) zielony
(531) 05.01.01, 15.09.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia elektryczna
ze źródeł odnawialnych, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Administrowanie sprzedażą, Doradztwo w zakresie wyceny
zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty
informacji konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje i doradztwo
w zakresie handlu zagranicznego, Informacje na temat metod sprzedaży, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Audyt energetyczny, Analiza naukowa.
(111) 346533
(220) 2020 07 29
(210) 516548
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) DEMCZYŃSKA SYLWIA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HABUD
(510), (511) 36 organizowanie finansowania projektów budowlanych,
opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, analiza inwestycyjna, doradztwo i analiza finansowa, sporządzanie oraz analiza
raportów finansowych, 37 Budownictwo, budownictwo podwodne,
budownictwo portowe, budowa falochronów, budowa i konserwacja
rurociągów, naprawy podwodne, nadzór budowlany, naprawa pomp,
naprawy podwodne, usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlane w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, melioracyjnego
i specjalistycznego, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi drenażowe, drenaż gruntu, budowa fundamentów pod tamy, budowa infrastruktury wodno-lądowej, budowa
obiektów inżynierii wodno-lądowej, budowa śluz, budowa systemów odwadniających, budowa tam, budownictwo wodno-lądowe,
budownictwo wodno-lądowe w zakresie nawadniania, czyszczenie
przepustów, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej(usługi
budowlane), instalacja i naprawa ochrony przeciwpowodziowej, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nawadniania, instalacja
systemów do gromadzenia, odprowadzania, zbierania wody deszczowej, instalacja zbiorników na wodę deszczową, konserwacja i naprawa
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kanałów deszczowych, konsultacje budowlane, malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, nadzór budowlany
na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej,
nadzór budowlany zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzorowanie budownictwa podwodnego, naprawa i konserwacja zbiorników zasobnikowych, zabezpieczanie przed korozją, wznoszenie
rusztowań, szalunków do budownictwa lądowo-wodnego, usługi inżynierii wodno-lądowej w zakresie budownictwa podwodnego, usługi doradcze w zakresie naprawy konstrukcji inżynierii wodno-lądowej,
usługi budownictwa wodno-lądowego, podwodne prace budowlane
i konstrukcyjne, obróbka przeciw korozyjna, . naprawy lub konstrukcja
zbiorników zasobnikowych, usługi wbijania pali, naprawy podwodne,
pompowanie i oczyszczanie szamb, usługi instalacyjne w zakresie
obiektów inżynierii wodno-lądowej, czyszczenie, naprawy i konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej, remonty maszyn, zabezpieczenie przed korozją, usługi zabezpieczenia przed korozją, usługi
w zakresie remontów budynków: usługi doradcze dotyczące remontów budynków, 42 Badania techniczne, badania geologiczne, badania
w dziedzinie budownictwa, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, analizy wody, usługi architektoniczne, badania dotyczące ochrony środowiska, usługi doradcze w zakresie hydrogeologii,
doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, opracowywanie
projektów technicznych, usługi opracowania projektów technicznych,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, badania i opracowanie projektów technicznych, opracowanie projektów technicznych
w dziedzinie budownictwa, opracowanie projektów technicznych
do projektów budowlanych, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk
o środowisku, usługi doradztwa technicznego w dziedzinie inżynierii
budowlanej i wodno-lądowej, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych z projektami budowlanymi, wykonanie analiz chemicznych i biologicznych, analiza próbek
geologicznych, opracowywanie i ocena analiz chemicznych, usługi
w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie analizy chemicznej do wykorzystania w projektowaniu, badania i analizy techniczne,
ekspertyzy inżynieryjne, opinie techniczne, doradztwo budowlane,
prace badawczo-rozwojowe, usługi badawczo-rozwojowe związane z budownictwem, usługi badawcze związane z budownictwem,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi projektowania, projektowanie konstrukcji, projektowanie budowlane, projektowanie
budynków przemysłowych, projektowanie produktów inżynieryjnych,
usługi opracowywania projektów technicznych, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie systemów inżynierii
budowlanej, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych,
badania i opracowywania projektów technicznych, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania konstrukcji, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi projektowania w zakresie inżynierii
wodno-lądowej, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania
zalewaniu terenów wodą powodziową, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem
naturalnych źródeł energii, usługi doradcze w zakresie hydrogeologii, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, usługi
w zakresie ekspertyz technologicznych, sporządzanie ekspertyz technicznych, ekspertyzy geologiczne, opracowywanie projektów budowlanych, usługi kontroli jakości wody, usługi projektowania, usługi
projektowania hydrotechnicznego i melioracyjnego, projektowanie
maszyn specjalistycznych, projektowanie techniczne i doradztwo,
usługi projektowania na zamówienie, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, opracowywanie projektów technicznych
(budowlanych), usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze
inżynierii, ekspertyzy w zakresie technologii, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, tworzenie map do planów zagospodarowania
przestrzennego, opracowywanie i tworzenie dokumentów normalizacyjnych, certyfikacyjnych, homologacyjnych i kontrolnopomiarowych
oraz operatów wodno-prawnych, wykonywanie ekspertyz inżynieryjnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, rozwoju małej
retencji, przeciwdziałania suszy, wykonywanie aprobat technicznych,
usługi projektowania map, usługi naukowe i techniczne, wykonywanie ekspertyz inżynieryjnych i projektów technicznych, usługi w zakresie architektury. .

(111) 346534
(220) 2019 03 21
(210) 497502
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 23
(732) PRZYDATEK KRZYSZTOF EURO TECH, Mikołów (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) euro tech
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary
(531) 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 akcesoria metalowe do okien, altanki, głównie z metalu,
altanki [konstrukcje metalowe], altanki metalowe, altany [konstrukcje
metalowe], altany konstrukcje z metalu, altany przenośne wykonane
głównie z metali, aluminiowe drzwi do mieszkań, aluminiowe drzwi
ogrodowe, aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów,
aluminiowe ramy do okien przesuwnych, architektoniczne elementy
konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, architektoniczne produkty metalowe do użytku w budownictwie, architektoniczne złącza metalowe, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, balustrady metalowe, balustrady metalowe do balkonów,
balustrady metalowe do ogrodzeń, blacha, blacha aluminiowa, blacha
(płyty, arkusze) z metalu, blacha stalowa cienka, blacharskie materiały
budowlane, bramy metalowe, budowlane elementy konstrukcyjne
z metalu, budowlane materiały metalowe, budynki będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, budynki o szkielecie metalowym,
budynki prefabrykowane wykonane głównie z metalu, budynki przenośne wykonane głównie z metalu, dachowe rynny metalowe, drobnica metalowa do drzwi, drzwi aluminiowe, drzwi (bramy) żaluzjowe
metalowe, metalowe futryny do drzwi, drzwi i okna metalowe, kołatki
do drzwi, drzwi metalowe, drzwi metalowe do budynków, drzwi metalowe do garaży, drzwi metalowe do użytku wewnątrz pomieszczeń,
drzwi metalowe garażowe, metalowe obramowania do drzwi ogrodowych, rolki, prowadnice do drzwi przesuwnych, nieelektryczne urządzenia do otwierania drzwi, drzwi wahadłowe metalowe, metalowe
zasuwy do drzwi, drzwi zwijane, metalowe, drzwiczki metalowe zapewniające dostęp do budynków zwierzętom domowym, metalowe
futryny drzwiowe, metalowe ościeżnice drzwiowe, fasady metalowe,
framugi drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, gotowe elementy budowlane [metalowe], haki metalowe do użytku w budownictwie,
harmonijkowe drzwi z metalu, izolacyjne panele metalowe do celów
budowlanych, kątowniki metalowe, kątowniki stalowe, klamki
do drzwi metalowe, klamki metalowe do okien, klamry do użytku
w budownictwie, klamry metalowe, kliny metalowe, konstrukcje budowlane z metalu, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe
(szkielety ramowe do budowli), szkielety ramowe jako konstrukcje metalowe w budownictwie, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy metalowe, kształtowniki metalowe,
kształtowniki z metalu, łączniki metalowe do okien skrzynkowych, listwy metalowe, listwy metalowe do mocowania okien [kitlistwy], listwy profilowane metalowe dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, markizorolety z metalu, markizy metalowe,
markizy metalowe [materiały budowlane], materiały blacharskie dla
budownictwa, materiały budowlane (metalowe), materiały konstrukcyjne metalowe, materiały metalowe dla budownictwa, materiały metalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, metalowe bębenki
zabezpieczające do zamków, metalowe blachy zabezpieczające
do drzwi, metalowe blaszki gniazdkowe do zamków, metalowe blokady do zamków na oknach, metalowe budynki przenośne, metalowe,
dachowe okna półkoliste [okna], metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, metalowe drzwi do garaży, metalowe drzwi do ogrodu, metalowe drzwi harmonijkowe, metalowe drzwi izolujące, metalowe
drzwi obrotowe, metalowe drzwi ogrodowe, metalowe drzwi pancerne, metalowe drzwi przeciwpożarowe, metalowe drzwi przesuwane
do budynków, metalowe drzwi przesuwne, metalowe drzwi roletowe
do celów bezpieczeństwa, metalowe drzwi składane, metalowe drzwi
z siatką, metalowe drzwi zwijane, metalowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, metalowe ekrany okienne, metalowe ekrany przeciw owadom montowane na oknach, metalowe ekrany przeciw owadom do okien, metalowe ekrany przeciw owadom do drzwi, metalowe
ekrany przeciw owadom montowane na drzwiach, metalowe elemen-
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ty budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy
do fasad budynków, metalowe elementy do hamowania drzwi, metalowe elementy drzwi, metalowe elementy fasadowe, metalowe elementy łączące do rynien, metalowe elementy umożliwiające popychanie drzwi, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające
konstrukcję, metalowe elementy wykończeniowe [obramienia] stosowane w budownictwie, metalowe fasady okienne, metalowe kątowniki stalowe, metalowe klamki do okien, metalowe klucze metalowe,
klucze do zamków metalowe, kołatki metalowe, kołatki do drzwi, metalowe komponenty do budowy fasad, metalowe konstrukcje, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe korbkowe podnośniki okien,
metalowe kratki wentylacyjne do zakładania w drzwiach, metalowe
kraty do okiennic, metalowe kraty na okna, metalowe listwy okienne,
metalowe obramowania drzwi, metalowe obramowania okien, metalowe odbojniki drzwiowe, metalowe, okienne żaluzje zwijane, metalowe okiennice wykonane z listewek, metalowe okładziny do fasad, metalowe okna, metalowe okna dachowe, metalowe okna dachowe
w kształcie kopuły, metalowe okna podnoszone, metalowe okna świetlikowe do użytku w budynkach, metalowe okucia do drzwi, metalowe
okucia stolarskie, metalowe okucia zabezpieczające do drzwi, metalowe ościeżnice do drzwi, metalowe ościeżnice drzwi do chłodni, metalowe ościeżnice okienne, metalowe parapety okienne, metalowe płytki ochronne przy zamku drzwi, metalowe profile, metalowe profile
odwadniające, metalowe prowadnice do ram okiennych, metalowe
prowadnice ślizgowe, metalowe przeciwciężary okna, metalowe przytrzymywacze do drzwi, metalowe ramy do drzwi, metalowe ramy
do włazów, metalowe ramy okienne, metalowe rolety zewnętrzne
do kierowania światła, metalowe rolki do okien, metalowe rygle do zasuw okiennych, metalowe siatki (ekrany) na muchy, metalowe siatki
na muchy, metalowe słupki okienne, metalowe śruby kotwowe, metalowe świetliki do budynków, metalowe świetliki [okna], metalowe
sznury do żaluzji, metalowe szyny okienne, metalowe, termoizolowane konstrukcje fasadowe o podwójnej izolacji, metalowe uchwyty
do otwierania drzwi, metalowe uchwyty do podnoszenia okien, metalowe uchwyty do poręczy, metalowe uchwyty do ram okiennych, metalowe urządzenia do mocowania, metalowe urządzenia do przytrzymywania drzwi, metalowe urządzenia ochronne do okien mocujące
[przytwierdzające], metalowe urządzenia ochronne do okien, metalowe urządzenia otwierające do okien (nieelektryczne), metalowe urządzenia zamykające do drzwi, metalowe uszczelki do drzwi, metalowe
uszczelnienia okien i drzwi (taśmy), metalowe uszczelnienia okienne,
metalowe wałki do drzwi garażowych, metalowe wizjery do drzwi
[niepowiększające], metalowe wkładki zamka, metalowe wkręty
do drewna, metalowe wkręty dociskowe, metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe żaluzje pionowe [zewnętrzne], metalowe żaluzje
przeciwsłoneczne do budynków, metalowe żaluzje weneckie [zewnętrzne], metalowe żaluzje zwijane, metalowe żaluzjowe zespoły
okienne, metalowe zamki cylindryczne, metalowe zamki do drzwi,
metalowe zamknięcia, metalowe zamknięcia do okien, metalowe zasuwnice okienne, metalowe zasuwy do bram, metalowe zasuwy
do drzwi, metalowe zasuwy do zamykania drzwi, metalowe zespoły
do szyb podwójnych, metalowe zestawy do montażu zamka, metalowy osprzęt klamek do drzwi, moskitiery metalowe, nieelektryczne
urządzenia do otwierania okien, nieelektryczne urządzenia do zamykania okien, nieelektryczne zamki wykonane z metali, odpowietrzniki
metalowe do okien mansardowych odpowietrzniki metalowe do budynków, ognioodporne drzwi metalowe, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, ogniotrwałe drzwi z metalu, ograniczniki drzwiowe
metalowe, okiennice metalowe, okiennice ochronne (metalowe), okładziny metalowe do okien, okna aluminiowe, okna dachowe metalowe,
okna metalowe, okna pancerne posiadające ramy metalowe, okna
ścienne z metalu, okna skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe,
okucia metalowe, okucia metalowe do okien, okucia okienne (ozdobne), metalowe, okucia stalowe, oranżerie metalowe [konstrukcje],
ościeżnice metalowe, oszklone drzwi metalowe, oszklone panele
[ramy metalowe] do użytku w budownictwie, parapety z materiałów
metalowych, pergole z metalu, płyty aluminiowe, płyty do drzwi metalowe, poziome rolety weneckie [prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażowewnętrzne], z metalu, profile aluminiowe, profile metalowe, profile metalowe do celów termoizolacyjnych, profile
metalowe do użytku w budownictwie, profile z metalu na drzwi, progi
metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], prowadnice
metalowe, przechylne drzwi metalowe, ramy metalowe do budynków,
ramy metalowe do drzwi przesuwanych, ramy stalowe do budynków,
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rolety metalowe, rolety okienne zewnętrzne metalowe, rolety weneckie [zewnętrzne] wykonane z metalu, rolety zaciemniające [zewnętrzne] z metalu, rolety zewnętrzne metalowe, rolety zwijane [zewnętrzne]
z metalu, rygle do klamek, zasuw, metalowe, rygle do zasuw okiennych, rygle do zasuw okiennych z metalu, rygle okienne metalowe,
sprężyny drzwiowe (nieelektryczne), świetliki [okna] z metalu do użycia w budownictwie, świetliki [okna] z metalu do celów budowlanych,
uchwyty z metalu, wałki metalowe do drzwi przesuwnych, wałki metalowe do przesuwanych okien, wejścia metalowe, werandy metalowe
[budownictwo], wewnętrzne okiennice metalowe, zadaszenia metalowe [konstrukcje], żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne] z metalu, żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, żaluzje metalowe [przeznaczone na zewnętrz], żaluzje metalowe w postaci ukośnych deszczułek,
żaluzje pionowe z metalu [zewnętrzne], żaluzje zwijane metalowe,
zamki i klucze, z metalu, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki
metalowe, zamki metalowe do okien, zamki metalowe [inne niż elektryczne], zamki metalowe (nieelektryczne), zamki obrotowe do okien
metalowe, zamki sprężynowe, zamki sprężynowe metalowe, zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], zamknięcia metalowe, zasuwy drzwiowe płaskie, zasuwy metalowe będące elementami do drzwi, zasuwy metalowe będące elementami do okien,
zatrzaski do drzwi metalowe, zatrzaski do okien z metalu, zatrzaski
metalowe, metalowe zawiasy do drzwi i okien, zawiasy drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, zawiasy metalowe do drzwi, zawiasy metalowe sprężynowe, zawiasy metalowe zawierające sprężynę, zawiasy
z metalu do okien, 19 altanka [konstrukcje nie z metalu], altanki [konstrukcje nie z metalu], altany [konstrukcje niemetalowe], balustrady,
balustrady (nie z metalu), balustrady niemetalowe, balustrady, niemetalowe, do balkonów, balustrady wykonane z materiałów niemetalowych, drewno budowlane, budowle drewniane, budowle przenośne
niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, budynki przenośne
niemetalowe, budynki przenośne z materiałów niemetalowych, niemetalowe części budowlane, dachowe naświetla półkoliste [okna]
z materiałów niemetalowych, niemetalowe konstrukcje pokryć dachów, drewniane listwy profilowe, drewniane profile, drewniane ramy
okien, drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, drewno
fornirowane, drewno i sztuczne drewno, drzwi do garaży (nie z metalu), drzwi drewniane, drzwi harmonijkowe, niemetalowe, drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, drzwi niemetalowe, niemetalowe
drzwi do użytku w garażach, drzwi ochronne niemetalowe, drzwi
ognioodporne niemetalowe, drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy],
drzwi oszklone, niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi
podnoszone do góry, niemetalowe, drzwi przesuwne, niemetalowe,
drzwi szklane, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwi wykonane z drewna do budynków, drzwi wykonane
z plastiku do budynków, drzwi z siatką, nie z metalu, niemetalowe
ościeżnice drzwiowe, niemetalowe płyty drzwiowe, elementy budowlane z imitacji drewna, elementy fasad z materiałów niemetalowych,
elementy konstrukcji z drewna, elementy konstrukcyjne fasad z materiałów niemetalowych, elementy konstrukcyjne z drewna, elementy
szklane do okien, elementy szklane do paneli budowlanych,, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy ze szkła do szklenia, niemetalowe fasady, niemetalowe fasady okien, fasady z materiałów niemetalowych, futryny do drzwi (nie z metalu), futryny drzwiowe
drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, niemetalowe futryny
do szklanych drzwi, harmonijkowe drzwi niemetalowe, kątowniki, niemetalowe kolorowe szkło okienne, konstrukcje przenośne niemetalowe, niemetalowe konstrukcje samonośne, konstrukcje wykonane
z materiałów niemetalowych, kotwy niemetalowe do użytku w budownictwie, krokwie dachowe, krokwie drewniane, niemetalowe listwy budowlane, maszty [słupy] niemetalowe, materiały do szklenia
w formie arkuszy do użytku w budownictwie, materiały niemetalowe
do celów konstrukcyjnych, materiały niemetalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, moskitiery niemetalowe, niemetalowe moskitiery do okien, niemetalowe moskitiery na drzwi, nadproża niemetalowe, niemetalowe budowlane elementy fasadowe, niemetalowe części
konstrukcyjne do celów budowlanych, niemetalowe domy przenośne,
niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe drzwi
obrotowe, niemetalowe drzwi przechylne do budynków, niemetalowe
drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, niemetalowe futryny do drzwi, niemetalowe futryny do drzwi ochronnych do budynków, niemetalowe obróbki blacharskie dachu,
niemetalowe okna świetlikowe do budynków, niemetalowe ościeżnice
do okien, niemetalowe ościeżnice do drzwi, niemetalowe osłony
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPRO
(540)

okienne, niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, niemetalowe ramy
do okien świetlikowych do użytku w budynkach, niemetalowe ramy
do okien szklanych, niemetalowe ramy do werand, niemetalowe rolety
antywłamaniowe, niemetalowe zespoły okien żaluzjowych, niemetalowe zewnętrzne okiennice do budynków, niemetalowe obramowania
łukowe do użytku w budownictwie, niemetalowe obramowania okien,
niemetalowe ramy okienne, szkło okienne dla budownictwa, okiennice drewniane, okiennice niemetalowe, okiennice niemetalowe
do okien, niemetalowe okiennice zewnętrzne, niemetalowe okiennice
szczeblinowe zewnętrzne, okiennice wewnętrzne, niemetalowe,
okiennice wykonane z materiałów niemetalowych, okiennice z tworzyw sztucznych, okna dachowe (nie z metalu), okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe, okna pancerne posiadające niemetalowe ramy, okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej,
nie z metalu, okna świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw
sztucznych do użytku w budynkach, okna szklane, okna żaluzjowe niemetalowe, okna żaluzjowe ze szkła do budynków, oranżerie wykonane
z drewna, niemetalowe otwory włazowe, panele szklane do drzwi, panele szklane do okien, niemetalowe podstawy jako konstrukcje, poziome rolety weneckie [zewnętrzne], nie z metalu lub tkanin, profile drewniane, profile niemetalowe do budownictwa, profile panelowe
z materiałów niemetalowych, progi i parapety z materiałów niemetalowych, progi niemetalowe, ramy budowlane niemetalowe, niemetalowe ramy do świetlików, ramy okienne z drewna z powłoką aluminiową, ramy okienne z tworzyw sztucznych, rolety do użytku
zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], niemetalowe rolety zewnętrzne do okien, rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, niemetalowe okna skrzynkowe, niemetalowe słupki okienne, świetliki,
nie z metalu, świetliki z tworzyw sztucznych, szklane dachy, szklane
drzwi do budynków, szklane drzwi przezroczyste do budynków, szkło
okienne, szkło okienne dla budownictwa, szkło okienne, do budownictwa, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie [okienne] dla budownictwa, szkło płaskie [okienne] do budynków, szkło pławione [szkło płaskie typu float] do celów budowlanych, szyby
barwione [do użytku w budownictwie], szyby laminowane [dla budownictwa], szyby okienne, szyby stosowane w budownictwie, niemetalowe werandy, werandy wykonane z materiałów niemetalowych
[konstrukcje], żaluzje antywłamaniowe z materiałów niemetalowych,
żaluzje z poziomych listewek [zewnętrzne] nie z metalu lub tkanin, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, niemetalowe żaluzje
zwijane, zabudowania balkonowe niemetalowe, ramy niemetalowe
jako zespoły okienne, zewnętrzne drzwi, niemetalowe, 37 budowa
konstrukcji stalowych na budynki, budowa [wznoszenie i szklenie] budynków ogrodowych, budowa [wznoszenie i szklenie] oranżerii, czyszczenie okien, czyszczenie żaluzji, instalacja folii okiennych, instalacja
samozamykaczy do drzwi, instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach,
oknach, drzwiach i szklarniach, instalacja szkła w cieplarniach, oknach,
drzwiach i szklarniach, instalacja urządzeń do otwierania drzwi, instalacja urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, instalacja, wymiana
i naprawa zamków, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie
i naprawa żaluzji, instalowanie i naprawianie rolet okiennych, instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, instalowanie konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, instalowanie okien, instalowanie podwójnych szyb, instalowanie ram okiennych,
instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami na oknach otwieranych
pionowo, izolacja termiczna okien, konserwacja i naprawa bram, konserwacja i naprawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, konserwacja
okien, montaż bram, montaż drzwi, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa szkła płaskiego, montaż i naprawa żaluzji okiennych, montaż
okuć do drzwi, montaż okuć okiennych, montaż żaluzji i rolet, montaż
zamków, montaż zamków bezprzewodowych, nakładanie folii zabezpieczających na szyby, naprawa fasad, naprawa i izolacja połączeń
okiennych, naprawa okien, naprawa ościeżnic drzwiowych, naprawa
rolet okiennych, naprawa zamków, ponowna obróbka powierzchni fasad, szklenie okien, usługi budowlane, usługi demontażu, usługi
szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, wstawianie szkła, wstawianie szkła i wstawianie szyb, wstawianie szyb, wymiana okien, wymiana ram okiennych.

(111) 346536
(220) 2021 02 09
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) JANICKI PAWEŁ, Żary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YXY
(540)

(111) 346535
(220) 2021 04 19
(210) 527723
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) EPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.01.25, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 12 części samochodowe do samochodów osobowych
i dostawczych ujęte w klasie 12.

(591) czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi konsultingowe związane z zarządzeniem, Usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, opracowaniem systemów kariery oraz systemów motywacyjnych, Usługi konsultingowe
związane z marketingiem, Usługi konsultingowe związane z marketingiem wielopoziomowym, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt
działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa
w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi
szkoleniowe z zakresu zarządzania, ubezpieczeń, sprzedaży i rozwoju osobistego, Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, kongresów, gal branżowych, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210) 524293

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 41 Pisanie piosenek, Publikowanie piosenek, Usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, Usługi w zakresie pisania
tekstów piosenek, Występy muzyczne i piosenkarskie.
(111) 346537
(220) 2020 05 26
(210) 513996
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) AUTO-GH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kazimierzówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GH
(540)
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(111) 346538
(220) 2020 08 28
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) RYMARSKI ARKADIUSZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOA
(540)
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(210) 517582

(591) biały, niebieski, czerwony, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 41 dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, informacje
dotyczące edukacji sportowej, informacje na temat sportu, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka w zakresie sportu, obozy
sportowe, organizowanie obozów sportowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie
zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych,
organizacja imprez sportowych, organizacja turniejów sportowych,
organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie
imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych,
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie konkursów sportowych, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych, organizowanie społecznych imprez sportowych
i kulturalnych, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie
turniejów sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych,
organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, prowadzenie imprez sportowych na żywo, prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych,
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, przygotowywanie imprez
sportowych, sędziowanie na imprezach sportowych, sędziowanie
sportowe, sport i fitness, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia zawodników sportowych, szkolenie sportowe, udzielanie informacji związanych ze sportem, usługi doradcze
w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi klubów sportowych, usługi
sportowe, usługi sportowe i kulturalne, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi trenerskie
w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie edukacji sportowej,
usługi w zakresie informacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu
sportowego, zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia
sportowe i rekreacyjne, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, organizowanie zawodów sportowych, zapewnianie
obiektów treningowych do biegów z przeszkodami, udostępnianie
obiektów i sprzętu do lekkoatletyki, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy
z nagrodami, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia
fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu do zajęć z wychowania
fizycznego, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe,
udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi,
udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, zapewnianie obiektów
i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.
(111) 346539
(220) 2020 08 31
(210) 517635
(151) 2021 09 17
(441) 2021 05 31
(732) BORKOWSKI DAMIAN, JASIURKOWSKI TOMASZ HARDY
DZIECIAK SPÓŁKA CYWILNA, Stary Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARDY DZIECIAK
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(540)

(591) biały, żółty, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.05.01, 02.05.02, 02.05.27, 25.12.25
(510), (511) 39 usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży,
zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem,
usługi organizowania wycieczek, 41 zajęcia sportowe i rekreacyjne,
zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych,
kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauczanie pływania,
nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, nauka jazdy na nartach, nauka pływania, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie wycieczek do celów
szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych związanych
z branżą turystyczną, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie
seminariów instruktażowych związanych z organizacją czasu, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, szkolenia nauczycieli
pływania.
(111) 346540
(220) 2020 09 03
(210) 517810
(151) 2021 09 29
(441) 2021 05 24
(732) MARIANNE FORMATION, Paris (FR)
(540) (znak słowny)
(540) ONROAD
(510), (511) 9 programy szkoleniowe online, programy informacyjno-szkoleniowe, oprogramowanie szkoleniowe, instrukcje szkoleniowe
w formie elektronicznej, instrukcje szkoleniowe w formie programu
komputerowego, materiały na zajęcia edukacyjne, do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], statystyczne programy komputerowe,
wyżej wymienione produkty dostarczane są w dziedzinie nauczania
i szkolenia kierowców, w dziedzinie przepisów drogowych i bezpieczeństwa drogowego, 35 zarządzanie działalnością handlową oraz
administrowanie ośrodkiem szkoleniowym w obszarach bezpieczeństwa ruchu pojazdów, przepisów drogowych oraz prowadzenia
pojazdów, usługi pośrednictwa handlowego i dostarczania kontaktów handlowych w dziedzinie szkolenia kierowców pojazdów,
usługi komputerowego zarządzania dokumentami, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, wsparcie administracyjne,
dystrybucja reklam i informacji handlowych, udostępnianie czasu
reklamowego w środkach przekazu, udostępnianie przestrzeni reklamowej, nabywanie dostępu do usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, wyżej wymienione usługi świadczone są w obszarach
edukacji i szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów, kodeksu drogowego i bezpieczeństwa drogowego, aktualizacja i utrzymywanie
danych lokalizacji pojazdów w komputerowych bazach danych, zarządzanie dokumentami informacyjnymi związanymi wyłącznie z ruchem pojazdów, promowanie towarów i usług ze stroną trzecią, promowanie negocjacji handlowych, 41 usługi samokształcenia, usługi
samokształcenia za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, kursy
korespondencyjne, szkolenia specjalistyczne, nauka w zakresie prowadzenia pojazdów, produkcja i rozpowszechnianie filmów dydaktycznych na temat bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe, edukacyjne
i informacyjne dotyczące kierowania pojazdami i bezpieczeństwa,
szkolenie oraz praktyczne i teoretyczne nauczanie jazdy oraz przepisów ruchu drogowego, szkolenie oraz praktyczne i teoretyczne
trenowanie i nauczanie jazdy oraz kodeksu drogowego, szkolenie
oraz praktyczne i teoretyczne nauczanie kierowania pojazdami oraz
kodeksu drogowego, nauczanie oraz materiały szkoleniowe w zakresie jazdy oraz materiały w zakresie bezpieczeństwa drogowego,
przygotowywanie do egzaminów z kodeksu drogowego oraz kierowania pojazdami, szkolenia dla kierowców, usługi publikacji książek
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elektronicznych i pomoc pedagogiczna w trybie online w zakresie
materiałów w dziedzinie kierowania pojazdami i bezpieczeństwa ruchu drogowego, publikowanie tekstów, obrazów i zdjęć, nie w celach
reklamowych, publikowanie w formacie elektronicznym oraz w trybie online tekstów, obrazów i zdjęć niezawierających reklam.

(111) 346541
(220) 2020 09 04
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 24
(732) GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pełny zakupów.Pełny radości.
(540)

(210) 517871

(591) czerwony, biały, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni i sklepów
z towarami: sole do konserwowania żywności, filmy do aparatów
fotograficznych, ziemia do upraw, artykuły malarskie: bejce do drewna, farby, kity, kleje, pigmenty, podkłady, preparaty do konserwacji
drewna, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, szpachle, artykuły do mycia
i czyszczenia: chusteczki nasączane płynem kosmetycznym, kostki
sanitarne i zapachowe, mydła i kremy do golenia, pasty do butów,
pasty do podłóg, pasty i mydła do prania, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, płyny do kąpieli, płyny do mycia naczyń i szyb, płyny
do prania i płukania, proszki, pumeksy, szampony, środki do czyszczenia mebli i dywanów, środki do pielęgnacji ciała kremy i balsamy,
środki do pielęgnacji jamy ustnej, środki do pielęgnacji paznokci,
środki do wybielania i krochmalenia, środki przeciwpotowe, środki
upiększające do celów kosmetycznych: cienie, dezodoranty, kosmetyki do włosów, kredki, ozdoby do celów kosmetycznych, pudry,
wyroby perfumeryjne, spirytus denaturowany, świece i znicze, węgiel i podpałka, materiały opatrunkowe-bandaże, pieluchy, pieluchomajtki, plastry, podpaski, tampony, parafarmaceutyki, preparaty
do niszczenia szkodników, środki higieniczne-dezynfekujące, środki
ochrony roślin, żywność dla niemowląt, maszyny i elektryczny sprzęt
domowy: depilatory, kosiarki, krajarki do chleba i warzyw, kuchnie
elektryczne, kuchnie mikrofalowe, maszynki do mięsa, maszyny
do szycia, miksery, młynki do kawy, obieraczki do owoców i warzyw,
obrabiarki do metali i drewna, odkurzacze i nawilżacze powietrza,
podgrzewacze wody pralki, prasownice, roboty kuchenne, rozdrabniarki do śmieci, silniki do łodzi, sprężarki, suszarki do włosów,
urządzenia do malowania, urządzenia do mycia naczyń, urządzenia
elektromechaniczne do przygotowania napojów, aparaty, nożyki
i akcesoria do golenia, narzędzia ręczne ogrodnicze, narzędzia ręczne i przyrządy dla gospodarstw domowych, noże, sztućce, narzędzia
ręczne: dłuta, lutownice, nożyce, obcinacze, pilniki, piły, przecinaki,
rozpylacze, siekiery, śrubokręty, świdry, tarki, wiertła, tasaki, młotki,
sprzęt elektroniczny: odbiorniki audio-video, odbiorniki radiowo-telewizyjne, artykuły elektryczne: baterie, bezpieczniki, dzwonki
do drzwi, lampy błyskowe, lutownice elektryczne, odkurzacze elektryczne, przełączniki elektryczne, przewody elektryczne, przyciski
do dzwonków, puszki przełącznikowe, wtyczki elektryczne, wyłączniki elektryczne, zamki elektryczne, złącza elektryczne, aparaty fotograficzne, aparaty telefoniczne, kalkulatory, lornetki, lunety, oprawki
do okularów, taśmy magnetyczne, taśmy video, wagi, taśmy i płyty
kompaktowe z nagraną muzyką, artykuły szkolno-biurowe papiernicze: bloki, farby, gumki, kleje, korektory, linijki, notesy, okładki,
piórniki, plastelina, przybory do pisania i malowania-długopisy, flamastry, kredki, ołówki, pędzelki, pisaki: taśma klejąca, teczki, temperówki, zeszyty, chusteczki higieniczne, folie spożywcze, informatory,
kalendarze, koperty, książki, mapy i plany, naczynia jednorazowe,
opakowania papierowe, papeterie, papier śniadaniowy, papier toaletowy, pocztówki, prasa-gazety i tygodniki, reklamówki i woreczki,
worki na śmieci, torby na mrożonki, woreczki do lodu, woreczki śniadaniowe, transportery na butelki z tworzyw sztucznych i papieru,
pojemniki z tworzyw sztucznych na: pieczywo, ciasto, wyroby mle-
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czarskie, mięso, drób, warzywa, materiały do uszczelniania: uszczelki do okien, taśmy uszczelniające, uszczelki, opaski kauczukowe
do wieczek słoi, butelki, cukiernice, deski do prasowania, druciaki
do szorowania kuchni, dzbanki, gąbki do celów domowych, grzebienie, kosze na śmieci, miotły, naczynia kuchenne szklane, naczynia kuchenne metalowe, naczynia kuchenne z tworzyw sztucznych, naczynia z porcelany i porcelitu, naczynia gliniane i kamionkowe, naczynia
żaroodporne, pojemniki kuchenne, pojemniki do bielizny, rękawice
gumowe, słoje, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów, szczotki
do mycia butelek, szczotki do mycia sedesów, szczotki do rąk, szczotki do włosów, szkło stołowe, ściągaczki do czyszczenia szyb, termometry, wiadra, nakrycia na stoły-obrusy, ręczniki, serwetki, ściereczki, firanki, koce, kołdry, pościel, tapety z materiału, zasłony, artykuły
krawieckie, pasmanteryjne, haftki, igły, sznurowadła, szpilki, zamki
błyskawiczne, zatrzaski, sztuczne kwiaty, wstążki, artykuły zabawkarskie: gry, zabawki, artykuły sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt
wędkarski, gry komputerowe, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
mięso, ryby, jaja, mleko, wyroby z mleka, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, galaretki, konfitury, dżemy,
konserwy, pikle, sosy do sałat, zupy i buliony, dania obiadowe, przystawki, żelatyna spożywcza, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka,
tapioka, sago, namiastki kawy, chleb, wyroby cukiernicze: czekolady,
batony, bombonierki, gumy do żucia, chałwa, wyroby piekarnicze,
miód, syropy, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy, kisiel, budyń, przyprawy, artykuły dla palących: tytoń, cygara,
fajki, papierosy, zapałki, zapalniczki, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 346542
(220) 2020 09 28
(210) 518838
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) KASPRZYK AGATA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Medika
(510), (511) 5 czopki, czopki przeciw hemoroidom, ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, elektrolity do celów medycznych, enzymy trawienne,
konopie indyjskie do celów medycznych, kremy do ciała do użytku
farmaceutycznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy do użytku dermatologicznego, kremy lecznicze do ochrony
skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy przeciw swędzeniu,
lecznicze dodatki do żywności, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, maści na hemoroidy, maści przeciw swędzeniu,
maści o właściwościach leczniczych, medyczne kremy terapeutyczne,
narkotyki do celów medycznych, olejki lecznicze, preparaty dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt,
preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek, preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia ran, preparaty na hemoroidy, preparaty probiotyczne do celów
medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory
w układzie trawiennym, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy
do wspomagania trawienia, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, probiotyki (suplementy), suplementy diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi, 10 odzież, nakrycia głowy i obuwie
dla personelu medycznego i pacjentów, kitle, aparaty do masażu,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, lampy UV do stosowania w medycynie, lampy ultrafioletowe do celów medycznych,
elektrody do przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, 25 odzież,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 44 usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, doradztwo dotyczące urody, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
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i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w zakresie urody, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna
w celu usuwania owłosienia, elektroliza do celów kosmetycznych,
gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje
dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych
włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kuracje do włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, odbudowa włosów, pielęgnacja
stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony piękności,
świadczenie usług przez salony piękności, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, usługi medyczne, ambulatoryjna opieka medyczna, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, analiza
tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, badania medyczne,
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, badanie leków w celach medycznych, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego,
implantacja (wszczepianie) włosów, kliniki medyczne, konsultacje
medyczne, laserowe usuwanie żylaków, medyczna pielęgnacja stóp,
oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, opieka pielęgniarska,
pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych,
przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu
sercowo-naczyniowego, świadczenie usług badań przesiewowych
w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych,
terapia falą uderzeniową, udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie
medycyny, usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób,
świadczone przez laboratorium medyczne, usługi analiz medycznych
związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów,
usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi
badań krwi, usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty,
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi
doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi
doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze związane z usługami
medycznymi, usługi farm zdrowia [medyczne], usługi ginekologiczne,
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik
medycznych, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych
w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, usługi lekarskie,
usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne dotyczące leczenia
raka skóry, usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego,
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne
w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych,
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem
krwi ludzkiej, usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi
w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie lekarskich wizyt
domowych, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie
medycyny regeneracyjnej, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA genetyką i testami genetycznymi, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, usługi w zakresie wkłuwania się
do żył, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych .

(510), (511) 9 oprogramowanie aplikacji na smartfony, tablety i komputery, aplikacje mobilne do pobrania do zarządzania i przesyłania
danych i informacji, publikacje, raporty i biuletyny elektroniczne
do pobrania za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji
na mobilne urządzenia telekomunikacyjne, wszystkie wymienione
towary do kompilowania, zarządzania, przesyłania i rozpowszechniania danych i informacji dotyczących zdrowia, produktów farmaceutycznych i leków, 42 projektowanie i rozwój stron internetowych
oraz oprogramowania aplikacji na smartfony, tablety i komputery,
przy czym wspomniane oprogramowanie i strony internetowe dotyczą zdrowia, produktów farmaceutycznych i leków, 44 usługi informacji medycznej oraz usługi udostępniania danych medycznych,
farmaceutycznych i na temat zdrowia, wszystkie wymienione usługi
świadczone za pośrednictwem stron internetowych oraz aplikacji
na smartfony, tablety i komputery.

(111) 346543
(220) 2020 10 29
(210) 520140
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 24
(732) MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RYZYKOMETR

(591) ciemnoszary
(531) 02.09.01, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 środki do mycia, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, środki wybielające, środki perfumeryjne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, sole kąpielowe, szampony, mydełka,
mydła, aromaty, kadzidełka, saszetki zapachowe do bielizny, olejki
eteryczne, preparaty do pielęgnacji mebli, 4 świece zapachowe, za-

(111) 346544
(220) 2020 11 02
(210) 520228
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) STĘRZEWSKA ANNA NAUKA MARZEŃ, Piła (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) szary, biały
(531) 26.01.16, 24.09.03, 24.09.05, 24.17.05, 24.17.17, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i wideo, książki audio, podcasty, e-booki, biuletyny elektroniczne do pobrania,
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), kursy szkoleniowe, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, edukacja online
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikowanie materiałów multimedialnych online,
publikowanie tekstów edukacyjnych, zapewnianie szkoleń online,
zapewnianie kursów szkoleniowych online, usługi nauki na odległość świadczone online, udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, organizacja webinariów.
(111) 346545
(220) 2020 12 17
(210) 522328
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732) N2H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Homla Serce mojego domu
(540)
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pachowe świece aromaterapeutyczne, świece pochłaniające dym, 8
narzędzia ręcznie sterowane, narzędzia ogrodnicze, noże kuchenne,
noże stołowe, noże do pizzy, sztućce, 11 urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zasilania wodą i do celów sanitarnych, lampy, lampy
elektryczne, lampiony, lampki elektryczne na choinkę, elektryczne
świeczniki, żyrandole, abażury, sprzęt kuchenny elektryczny, czajniki
elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, urządzenia do pieczenia chleba, 20 meble, łóżka, sofy, fotele, ławy, stoły, dekoracje przestawne, gabloty, lustra, ramy i ramki do obrazów, meble i ich części
z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców
lub z tworzyw sztucznych, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką,
kwietniki, leżaki, haczyki do wieszania odzieży niemetalowe, materace, meble ogrodowe niemetalowe i akcesoria do tych mebli, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, butelki,
kosze na chleb, pojemniki na chleb, ceramika do użytku kuchennego,
formy do ciast, cukiernice, deski do krojenia, durszlaki, dzbanki, ekspresy do kawy, nieelektryczne, figurki z porcelany terakoty lub szkła,
filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy i foremki do ciast,
garnki, serwisy do herbaty, imbryki nieelektryczne, karafki, serwisy
do kawy, młynki ręczne, kieliszki do jajek, korkociągi, kosze do użytku domowego, kryształ jako wyroby szklane, kubki, kubki z papieru
i tworzyw sztucznych, pojemniki kuchenne, kufle, doniczki, podpórki
do kwiatów, lejki, pojemniki na lód, łopatki do ciast, łyżki do mieszania, maselniczki, mieszadełka do koktajli, miski, młynki do użytku
domowego, ręczne, dozowniki do mydła, naczynia, shakery, naczynia stołowe, termosy, osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze
do butelek, palniki do olejków zapachowych, pałeczki, patery, naczynia do picia, młynki do pieprzu, pieprzniczki, kosze piknikowe, podkładki na stół nie z papieru i nie z tkanin, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pokrywki do garnków, porcelana, porcelana
chińska, półmiski do jarzyn, prasy do czosnku, przybory kuchenne,
zestawy do przypraw, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, pudełka szklane, rondelki,
tygielki, rondle, rozpylacze do perfum, salaterki, kółka na serwetki,
serwetniki, serwis stołowy, sitka do herbaty, sitka do parzenia herbaty, słoiki na herbatniki, słoje szklane, patelnie do smażenia, solniczki,
spodeczki, statuetki z porcelany, terakoty, szkła, stojaki do przypraw,
tace, stojaki do suszenia prania, szklanki do napojów, miski ze szkła,
szkło ozdobne, szkło jako naczynia, statuetki i figurki wykonane
ze szkła, sztuczne jajka, sztuka z porcelany, terakoty, szkła, ściereczki,
elektryczne świeczniki, tace do użytku domowego, talerze, talerze
papierowe, talerze (jednorazowe-), tarki, przybory toaletowe, wazony, wazy do zup, wiaderka do lodu, wyciskacze do owoców, zatyczki
szklane, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, grzebienie
i gąbki, gąbki do celów domowych, pędzle, materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, narzędzia do czyszczenia, 24
tekstylia i materiały włókiennicze, bielizna domowa, bielizna pościelowa, pledy podróżne, poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła,
ręczniki, koce, pledy, narzuty na łóżka i obrusy, bieżniki stołowe, bielizna stołowa niepapierowa, bielizna stołowa tekstylna, obrusy na stół
niepapierowe, podstawki pod kieliszki, serwetki tekstylne, ścierki
do osuszania szkła, ceraty, zasłony prysznicowe, 27 dywany, chodniki, kilimy, kobierce, maty i słomianki, maty łazienkowe, wycieraczki,
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, wykładziny podłogowe i do wykańczania wnętrz, draperie nietekstylne, 28 gry i zabawki dla dzieci, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, choinki z materiałów syntetycznych, stojaki choinkowe, 35 usługi
w zakresie prowadzenia sieci sklepów z urządzeniami do oświetlania,
ogrzewania, meblami i artykułami wyposażenia wnętrz, artykułami
gospodarstwa domowego, tekstyliami, chodniczkami, ozdobnymi,
usługi menedżerskie, badania rynku, organizacja kampanii reklamowych, doradztwo handlowo-fachowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, reklama i wystawiennictwo towarów dla osób trzecich, pokazy i promocja towarów, gromadzenie, ekspozycja i usługi
w zakresie sprzedaży towarów do oświetlania, ogrzewania, meblami
i artykułami wnętrz, artykułami gospodarstwa domowego, tekstyliami, chodniczkami, artykułami ozdobnymi, usługi konsultingowe.

(111) 346546
(220) 2021 01 18
(210) 523268
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732) KACZMAREK KONRAD BONA FORA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) B Bonafora
(540)

(591) różowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, torebki, torby, torebki damskie, torebki męskie, torby sportowe, torby podróżne, plecaki, walizki, parasole, walizki z kółkami, etui na karty, etui na karty kredytowe, etui
na klucze, etykiety skórzane, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry
bagażowe, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, organizery podróżne przystosowane do bagażu, paski skórzane inne niż
odzież, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, przywieszki do bagażu,
pudła skórzane na kapelusze, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórne,
pudełka z fibry, randsels, japońskie tornistry szkolne, rączki do parasol, rączki walizek, sakwy, szelki do prowadzenia dzieci, teczki konferencyjne, teczki na nuty, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne,
torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby
szkolne z paskiem na ramię, torby turystyczne, uchwyty do noszenia
toreb z zakupami, uchwyty lasek spacerowych, zestawy podróżne
wyroby skórzane, 25 odzież męska, odzież damska, odzież młodzieżowa i dziecięca, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, biustonosze samonośne, body, bielizna, bokserki, chustki
na głowę, kapelusze, czapki jako nakrycie głowy, daszki do nakrycia
głowy, długie luźne stroje, dzianina, odzież, fulary, ozdobne krawaty,
garnitury, gorsety, gorsety, bielizna damska, gorsy koszul, kamizelki, kąpielówki, kołnierzyki przypinane, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
kurtki, legginsy, mankiety, maski na oczy do spania, męskie apaszki,
nauszniki, odzież ze skóry, paski, odzież, pantofle, pikowane kurtki,
odzież, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry,
szale, szaliki, szlafroki, szelki, trykoty, ubrania, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej
i hurtowej, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych środków komunikacji w zakresie towarów klasy
18 i 25: aktówki, bagaż, torebki, torby, torebki damskie, torebki męskie, torby sportowe, torby podróżne, plecaki, walizki, parasole, walizki z kółkami, etui na karty, etui na karty kredytowe, etui na klucze,
etykiety skórzane, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe,
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, organizery podróżne
przystosowane do bagażu, paski skórzane, inne niż odzież, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole,
przeciwsłoneczne parasole, przywieszki do bagażu, pudła skórzane
na kapelusze, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórne, pudełka z fibry,
randsels: japońskie tornistry szkolne, rączki do parasol, rączki walizek, sakwy, szelki do prowadzenia dzieci, teczki konferencyjne, teczki na nuty, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na zakupy,
torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne, z paskiem
na ramię, torby turystyczne, uchwyty do noszenia toreb z zakupami,
uchwyty lasek spacerowych, zestawy podróżne wyroby skórzane,
odzież męska, odzież damska, odzież młodzieżowa i dziecięca, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, biustonosze
samonośne, body, bielizna, bokserki, chustki na głowę, kapelusze,
czapki jako nakrycie głowy, daszki do nakrycia głowy, długie luźne
stroje, dzianina, odzież, fulary, ozdobne krawaty, garnitury, gorsety,
gorsety, bielizna damska, gorsy koszul, kamizelki, kąpielówki, kołnierzyki przypinane, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, legginsy,
mankiety, maski na oczy do spania, męskie apaszki, nauszniki, odzież
ze skóry, paski, odzież, pantofle, pikowane kurtki, odzież, piżamy,
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki,
stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, szelki, trykoty, ubrania, telemarketing, prezentowanie produktów w mediach przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty internetu
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dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi marketingowe.

(111) 346547
(220) 2021 01 19
(210) 523300
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) SEMAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) semavo
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.03.01, 26.03.24, 26.11.06, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Publikowanie materiałów reklamowych online, Reklama, Usługi agencji reklamowych.
(111) 346548
(220) 2021 01 29
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) STOKOWSKI ŁUKASZ S-GROUP, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) felicea NATURAL
(540)

(210) 523784

(591) czarny, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki.
(111) 346549
(220) 2021 01 22
(210) 523503
(151) 2021 10 06
(441) 2021 05 17
(732) GASIŃSKI GRZEGORZ MUCH CONSULTING, Cewlino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LekkoDuszki
(510), (511) 30 Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane o smaku
warzyw, Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chipsy taco, Chipsy tortilla, Chipsy zbożowe, Chrupki kukurydziane, Chrupki kukurydziane o smaku sera,
Chrupki ryżowe, Chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), Chrupki
serowe, Chrupki serowe [przekąski], Chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbożowe,
Czipsy na bazie zbóż, Czipsy wonton, Dmuchane kuleczki serowe
[przekąski kukurydziane], Czipsy z pity, Gotowe do spożycia solone
przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Krakersy krewetkowe, Krakersy nadziewane serem, Krakersy o smaku mięsnym, Krakersy o smaku przypraw,
Krakersy o smaku sera, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy o smaku
ziołowym, Krakersy ryżowe, Krakersy z preparatów zbożowych, Ku-

Nr 1/2022

kurydza prażona [popcorn], Kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, Nachos, Popcorn smakowy, Precelki, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie tortilli, Przekąski
na bazie zbóż, Przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Przekąski składające się
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające się głównie
z chleba, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski składające się głównie
z ryżu, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski słone na bazie kukurydzy, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski
wieloziarniste, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski wykonane
z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki ryżowej,
Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski na bazie pszenicy,
Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, Przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski z ekstrudowanej pszenicy,
Przekąski z kukurydzy, Przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski z kukurydzy w formie kół, Przekąski z produktów
zbożowych, Przekąski zbożowe o smaku sera, Przetworzona kukurydza do prażenia, Przetworzona kukurydza prażona.

(111) 346550
(220) 2021 01 29
(210) 523780
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 14
(732) JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUSTUS
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, Wykonywanie instalacji
elektrycznych sygnalizacyjnych w szczególności w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie
chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, montażu urządzeń i środków
mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji,
naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania,
montaż zewnętrznych systemów ochrony, telewizji przemysłowej,
kontroli dostępu video bramofonów, obsługa serwisowa na zlecenie,
montaż i konserwacja instalacji antenowych, konserwacja systemów
alarmowych, usługi porządkowe (sprzątanie i czyszczenie obiektów), 39 Transport (usługi nawigacji-), Usługi przewozu, Transport,
Konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, 45 Usługi w zakresie zapewniania
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska w szczególności w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej łub doraźnej, polegającej
na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
(monitoring wizyjny), ochrona osobista, ochrona cywilna, nadzór
nocny.
(111) 346551
(220) 2021 01 29
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732) STOKOWSKI ŁUKASZ S-GROUP, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) felicea
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 523788

(111) 346552
(220) 2021 02 01
(210) 523924
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) ŁĘTOWSKI MICHAŁ FIRMA USŁUGOWA Q-CONTROL,
Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Disco 2.1
(510), (511) 1 Powłoki chemiczne płynne na bazie żywic epoksydowych, Preparaty chemiczne dla przemysłu na bazie żywic epoksydowych, Preparaty chemiczne do nakładania na szkło zapobiegające
matowieniu szkła, Środki chemiczne do matowienia szkła, Kwasoodporne mieszaniny chemiczne, 42 Usługi chemiczne nakładania powłok i preparatów, Badania chemiczne preparatów i powłok.
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(111) 346553
(220) 2021 02 04
(210) 524072
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) MANDZIEJ-ZDZIESZYŃSKA AGNIESZKA PLANETA KOBIET,
Żyrardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANETA KOBIET
(540)

(591) różowy, ciemnoróżowy, fioletowy, zielony, biały
(531) 05.05.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, ćwiczeń fizycznych, sprawności
fizycznej, higieny i pielęgnacji urody, Prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie
odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, higieny i pielęgnacji urody, Usługi nauczania, edukacji
i oświaty, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia,
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, higieny i pielęgnacji urody,
Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie eventów
i spotkań okolicznościowych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów,
konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Usługi nauczania, edukacji i oświaty, Usługi prowadzenia wycieczek z przewodnikiem, Usługi nauczania, prowadzenia specjalistycznych szkoleń,
kursów, seminariów, konferencji, dotyczących tematyki medycyny
podróży, kończących się wydaniem certyfikatu, szczególnie placówkom medycznym, Szkolenie zawodowe, głównie w dziedzinie
medycyny i farmacji, kosmetologii, rehabilitacji, rekreacji, zachowania zdrowia, Usługi w zakresie wydawnictw innych niż reklamowe,
Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Publikowanie
on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania
się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii,
stylu i sposobu życia, ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej,
higieny i pielęgnacji urody, Pisanie i publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia Planowanie i organizowanie konkursów, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk, muzyki, Prowadzenie specjalistycznych
kursów językowych, 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 wycieczek 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] pozostałe
pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane Usługi
trenerów osobistych, Usługi trenerskie, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia.
(111) 346554
(220) 2021 02 24
(210) 525151
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) ZGROMADZENIE KSIĘŻY LEGIONISTÓW CHRYSTUSA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dom Apostołów

129

(540)

(531) 07.01.03, 07.01.25, 24.13.02, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 41 Nauczanie, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja religijna, Szkolenie religijne, Kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień
religijnych, Usługi edukacyjne dotyczące rozwoju religijnego, Usługi
edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Organizowanie i prowadzenie rekolekcji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie warsztatów,
Organizowanie i prowadzenie zjazdów, seminariów, sympozjów,
warsztatów i wykładów o tematyce religijnej, Organizowanie zajęć
dydaktycznych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych,
Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, Zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, Udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania],
Publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, 45 Usługi
religijne, Organizowanie ceremonii religijnych, Organizowanie zgromadzeń religijnych, Udostępnianie informacji o religii, Poradnictwo
duchowe, Doradztwo duchowe, Świadczenie usług modlitewnych.
(111) 346555
(220) 2021 03 02
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) AEW Invest GmbH, Düsseldorf (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTA TOWER
(540)

(210) 525420

(591) szary, czerwony
(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 9 Aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do nurkowania, Urządzenia do badań naukowych
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Aparaty
do nurkowania, Przyrządy do nurkowania, 16 Dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Jednorazowe produkty
papierowe, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, Papier i karton, Materiały filtrujące z papieru,
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 27 Materiały do pokrywania podłóg
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Pokrycia ścian i sufitów,
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi depozytów sejfowych, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi
ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie
wycen, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Gwarantowanie
ubezpieczeń, Ubezpieczenia, Usługi w zakresie depozytów przedmio-
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tów wartościowych, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 37
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, Wydobywanie
surowców naturalnych, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Zwalczanie
szkodników i dezynfekcja, 39 Dystrybucja za pomocą rurociągów
i kabli, Pakowanie i składowanie towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Transport, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie transportu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie
łodzi, Transport (Usługi nawigacji-), Usługi przewozu, 41 Publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport,
Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 42
Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Usługi w zakresie
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, 43
Hotele dla zwierząt, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem
mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania
jedzenia i napojów, Pensjonaty dla zwierząt, Pomieszczenia dla zwierząt, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt
czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej,
Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zwierzęta (Pomieszczenia dla-).

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) 050647 (180) 2031 11 25 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: okulary, zwłaszcza
okulary ochronne na każdą pogodę, przeciwko światłu, przemysłowe, sportowe.
(111) 059002 (180) 2031 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 076172 (180) 2031 08 22 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania dla
różnych podmiotów gospodarczych, rachunkowość -prowadzenie księgowości, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
prognozy ekonomiczne, informacje statystyczne, weryfikacja
rachunków, wycena działalności
gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznumi.
(111) 076313 (180) 2031 12 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 076314 (180) 2031 12 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 081160 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 081263 (180) 2032 08 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 083297 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 087060 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 090677 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 158219 (180) 2031 11 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 159443 (180) 2031 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 161089 (180) 2031 08 31 Prawo przedłużono w części
dla towarów: 27: obicia ścienne
nie z materiałów tekstylnych, ta-

(111) 161258
(111) 163195
(111) 163430
(111) 163431
(111) 163432
(111) 163433
(111) 163764
(111) 163765
(111) 163766
(111) 163769
(111) 164451
(111) 164627
(111) 166050
(111) 166402
(111) 167020
(111) 167855
(111) 168159
(111) 169077
(111) 170279
(111) 171033
(111) 171869
(111) 171878
(111) 171879
(111) 173484
(111) 178999
(111) 179000
(111) 189191
(111) 214548
(111) 252335

(180) 2031 12 05
(180) 2031 12 06
(180) 2032 01 15
(180) 2032 01 15
(180) 2032 01 15
(180) 2032 01 15
(180) 2031 12 10
(180) 2031 12 10
(180) 2031 12 10
(180) 2031 12 10
(180) 2032 01 08
(180) 2031 12 13
(180) 2031 12 13
(180) 2031 11 21
(180) 2032 07 23
(180) 2031 12 13
(180) 2032 10 28
(180) 2032 06 05
(180) 2032 11 18
(180) 2032 11 04
(180) 2031 12 14
(180) 2032 01 15
(180) 2032 01 15
(180) 2031 12 10
(180) 2032 01 15
(180) 2032 01 15
(180) 2032 04 19
(180) 2032 03 26
(180) 2031 09 06

Nr 1/2022
pety papierowe, tapety ścienne
gobelinowe nietekstylne, tapety
winylowe, tapety welurowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi doradztwa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej,
usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej handlowej, usługi
księgowości i rachunkowości,
sprzedaż hurtowa i detaliczna
odzieży, obuwia, nakryć głowy,
sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu
odzieży, obuwia, nakryć głowy,
usługi informacji handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć
głowy, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania
rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach
handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów rekla-

Nr 1/2022

(111) 252674
(111) 253438
(111) 253653
(111) 253688
(111) 253809
(111) 254110
(111) 254290

(111) 254291

(111) 254436
(111) 254457
(111) 255172
(111) 255923
(111) 255924
(111) 256153
(111) 256154
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(180) 2031 11 25
(180) 2031 12 19
(180) 2032 02 13
(180) 2032 01 20
(180) 2032 01 20
(180) 2031 12 14
(180) 2031 10 10

(180) 2031 10 10

(180) 2032 02 13
(180) 2031 05 24
(180) 2031 11 29
(180) 2031 12 16
(180) 2031 12 16
(180) 2032 03 12
(180) 2032 03 12

mowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych,
sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania
informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
weryfikacja rachunków, wycena
działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej.
Prawo przedłużono w 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: 41: wynajmowanie kortów tenisowych, organizowanie
zajęć sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, wynajmowania hal sportowych, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, zjazdów i wystaw, organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych,
kultura fizyczna, organizowanie
obozów sportowych i wakacyjnych, usługi klubów zdrowia, organizowanie i obsługa konferencji
i kongresów, edukacja sportowa,
instruktaż sportowy i gimnastyczny; 43: wynajmowanie sal na narady, mityngi i imprezy towarzyskie,
rezerwacja miejsc w hotelach, hotele, kawiarnie, bufety, bary, obsługa gastronomiczna, restauracje.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 41: wynajmowanie kortów tenisowych, organizowanie
zajęć sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, wynajmowania hal sportowych, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, zjazdów i wystaw, organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych,
kultura fizyczna, organizowanie
obozów sportowych i wakacyjnych, usługi klubów zdrowia, organizowanie i obsługa konferencji
i kongresów, edukacja sportowa,
instruktaż sportowy i gimnastyczny; 43: wynajmowanie sal na narady, mityngi i imprezy towarzyskie,
rezerwacja miejsc w hotelach, hotele, kawiarnie, bufety, bary, obsługa gastronomiczna, restauracje.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 256405
(111) 256406
(111) 256407
(111) 256408
(111) 256562
(111) 256691
(111) 257020
(111) 257509
(111) 257783
(111) 257953
(111) 258322
(111) 259579
(111) 259678
(111) 259930
(111) 260504
(111) 260845
(111) 261318
(111) 261633
(111) 262641
(111) 263089
(111) 263090
(111) 263091
(111) 268695
(111) 274901
(111) 294087
(111) 311777

(180) 2032 01 30
(180) 2032 01 30
(180) 2032 01 30
(180) 2032 01 30
(180) 2031 12 16
(180) 2031 12 06
(180) 2031 12 06
(180) 2031 12 05
(180) 2032 01 12
(180) 2032 06 20
(180) 2032 03 05
(180) 2032 05 02
(180) 2032 10 25
(180) 2032 06 18
(180) 2031 12 09
(180) 2032 01 18
(180) 2032 01 20
(180) 2031 12 05
(180) 2032 12 17
(180) 2031 12 12
(180) 2031 12 12
(180) 2031 12 12
(180) 2032 11 12
(180) 2031 12 14
(180) 2032 05 28
(180) 2032 05 25

131
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 529128
(210) 464135
(210) 478892
(210) 490715
(210) 516222
(210) 522361
(210) 523315
(210) 523872

U
ZT04/2017
U
U
U
U
U
U

(210) 523875
(210) 524208
(210) 524221
(210) 524644
(210) 529459
(210) 529528
(210) 530513

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) 515866
(210) 522479
(210) 519196
(210) 522565
(210) 528465
(210) 523595
(210) 512375
(210) 532165

ZT36/2020
ZT4/2021
ZT51/2020
ZT6/2021
U
ZT14/2021
U
U

(210) 532650
(210) 533882
(210) 533686
(210) 533507
(210) 533506
(210) 533080
(210) 533349

U
U
U
U
U
U
U
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WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 336908 (141) 2021 01 18

Prawo wygasło w całości.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 051907 A. Wykreślono: GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska; Wpisano: Celanese International Corporation,
Irving, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 074392 A. Wykreślono: HEINRICH BAUER ZEITSCHRIFTEN VERLAG KG, HAMBURG, Niemcy; Wpisano: Heinrich Bauer
Verlag KG, Hamburg, Niemcy.
(111) 074393 A. Wykreślono: HEINRICH BAUER ZEITSCHRIFTEN VERLAG KG, HAMBURG, Niemcy; Wpisano: Heinrich Bauer
Verlag KG, Hamburg, Niemcy.
(111) 109643 A. Wykreślono: PANDA Laboratorium Chemiczne Bucior Jerzy, Gdańsk, Polska; Wpisano: KAROLINA WŁOSTOWSKA-KWAŚNIEWSKA, Gdańsk, Polska.
(111) 116978 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 124807 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 4032/21/054) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688671 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.124807 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) 161471 A. Wykreślono: LEMAR Sp. z o.o., 62-004 Czerwonak ul. Gdyńska 99, Rzeczpospolita Polska 008058772; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „LEMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potrzanowo, Polska
008058772.
(111) 176510 D. Wpisano: „Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 0226-SEE.711.32366386.2021.
AW, Cz. nr 32366386, z dnia 9 kwietnia 2021 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 20 kwietnia 2021 r.”

Nr 1/2022

(111) 188970 D. Wykreślono: „W dniu 25 lipca 2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10948/16/427) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2499504 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.188970 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec GREMI BUSINESS COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 198962 A. Wykreślono: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000;
Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 146102440.
(111) 204388 A. Wykreślono: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000;
Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 146102440.
(111) 210020 D. Wpisano: „Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 0226-SEE.711.32365306.2021.
AW, Cz. nr 32365306, z dnia 9 kwietnia 2021 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 20 kwietnia 2021 r.”
(111) 211486 A. Wykreślono: VIPHARM S.A., Warszawa, Polska
013037028; Wpisano: VIPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki, Polska 013037208.
(111) 226545 A. Wykreślono: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000;
Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 146102440.
(111) 226547 A. Wykreślono: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000;
Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 146102440.
(111) 226549 A. Wykreślono: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000;
Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 146102440.
(111) 230898 A. Wykreślono: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000;
Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 146102440.
(111) 232011 A. Wykreślono: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000;
Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 146102440.
(111) 233144 A. Wykreślono: BLISKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140577337; Wpisano: JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn, Polska 301002718.
(111) 233654 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 233656 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 234537 A. Wykreślono: Codepharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jarzębia Łąka, Polska 141910000; Wpi-

Nr 1/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

sano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska
146102440.
(111) 234966 A. Wykreślono: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000;
Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 146102440.
(111) 234967 A. Wykreślono: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000;
Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 146102440.
(111) 239533 A. Wykreślono: Codepharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jarzębia Łąka, Polska 141910000; Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska
146102440.
(111) 239534 A. Wykreślono: Codepharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jarzębia Łąka, Polska 141910000; Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska
146102440.
(111) 239570 A. Wykreślono: Codepharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jarzębia Łąka, Polska 141910000; Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska
146102440.
(111) 239571 A. Wykreślono: Codepharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jarzębia Łąka, Polska 141910000; Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska
146102440.
(111) 239610 A. Wykreślono: Codepharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jarzębia Łąka, Polska 141910000; Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska
146102440.
(111) 241980 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 241981 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 244887 A. Wykreślono: Codepharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jarzębia Łąka, Polska 141910000; Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska
146102440.
(111) 246395 A. Wykreślono: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000;
Wpisano: ZITO CHUDY I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 146102440.
(111) 247210 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 247215 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 247256 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
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(111) 247257 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 247526 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 4055/21/899) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688692 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.247526 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) 247947 A. Wykreślono: ENDEMOL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: Endemol Shine UK Limited, Londyn, Wielka Brytania.
(111) 247948 A. Wykreślono: ENDEMOL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: Endemol Shine UK Limited, Londyn, Wielka Brytania.
(111) 249846 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 251629 D. Wpisano: „W dniu 06 grudnia 2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17638/16/300) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2514864 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.251629 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 251629 D. Wykreślono: „W dniu 06 grudnia 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17638/16/300) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2514864 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.251629 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 251879 A. Wykreślono: WALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska; Wpisano:
STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZINĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 276434109.
(111) 253244 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 253245 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 253277 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 253278 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
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WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 253279 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 253731 D. Wykreślono: „W dniu 19 lipca 2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10101/16/528) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2498943 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.253731 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec GREMI BUSINESS COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 254567 A. Wykreślono: SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, Polska 472247798; Wpisano: SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie Górne, Polska 472247798.
(111) 255150 A. Wykreślono: SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, Polska 472247798; Wpisano: SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie Górne, Polska 472247798.
(111) 256998 A. Wykreślono: BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska.
(111) 258689 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 260562 A. Wykreślono: BLISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140577337; Wpisano: JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn, Polska 301002718.
(111) 260784 A. Wykreślono: POLSKA GRUPA UZDROWISK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wrocław, Polska 142506726; Wpisano:
UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA PGU, Polanica-Zdrój, Polska 000288337.
(111) 261334 A. Wykreślono: BANAŚ JOANNA, SZEWCZYK KATARZYNA SPÓŁKA CYWILNA J. K. PROJECT, Kraków, Polska; Wpisano: J.K. PROJECT J. BANAŚ, K. SKOTNICKA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, Polska.
(111) 261334 A. Wykreślono: J.K. PROJECT J. BANAŚ, K. SKOTNICKA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, Polska; Wpisano: HOSPITALITY
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 121068412.
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(111) 272129 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 272525 D. Wpisano: „W dniu 08 listopada 2021 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6468/21/969) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2698576 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.272525 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 272526 D. Wpisano: „W dniu 12 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6473/21/285) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2699009 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.272526 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 272989 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 273137 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 273471 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 273566 A. Wykreślono: IVV MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141465511;
Wpisano: PRESSMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 383496599.
(111) 273599 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 273901 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 262111 D. Wpisano: „W dniu 08 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6467/21/568) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2698577 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.262111 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.

(111) 286756 A. Wykreślono: ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.

(111) 272128 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 289837 D. Wpisano: „W dniu 08 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6474/21/686) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2698573 zastaw rejestrowy na prawie
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ochronnym udzielonym na znak towarowy R.289837 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 289837 D. Wpisano: „W dniu 12 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6466/21/167) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2699004 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.289837 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 292628 D. Wpisano: „W dniu 08 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6469/21/370) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2698575 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.292628 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec `RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 295705 D. Wpisano: „Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 0226-SEE.711.32363233.2021.
AW, Cz. nr 32363233 z dnia 9 kwietnia 2021 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 20 kwietnia 2021 r.”
(111) 296487 D. Wpisano: „W dniu 04 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6463/21/964) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2698326 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.296487 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 297904 D. Wpisano: „W dniu 04 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6462/21/563) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2698321 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.297904 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 297904 D. Wpisano: „W dniu 08 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6477/21/889) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2698572 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.297904 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 297905 D. Wpisano: „W dniu 12 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6464/21/365) wpisano do Rejestru
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Zastawów pod pozycją 2698999 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.297905 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 297906 D. Wpisano: „W dniu 04 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6461/21/162) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2698322 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.297906 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 297907 D. Wpisano: „W dniu 08 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6472/21/884) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2698574 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.297907 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 297907 D. Wpisano: „W dniu 12 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6465/21/766) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2699003 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.297907 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ‘RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 292939 D. Wpisano: „W dniu 12 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6471/21/483) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2699005 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.292939 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 303405 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 303406 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 303407 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 303573 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 303884 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 303928 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 303929 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 303930 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 305153 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 305366 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 307052 D. Wpisano: „W dniu 12 listopada 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6476/21/488) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2699006 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.307052 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt
Petersburgu, Rosja”.
(111) 307625 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: BEAUTY BRANDS
CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 310462 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 310975 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
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WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 313331 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 316715 A. Wykreślono: BIO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olszanka, Polska 160149198; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MEDIUM
KRZYSZTOF CHOJNACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Nadarzyn,
Polska 010785743.
(111) 322697 A. Wykreślono: WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
363747686; Wpisano: PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 380490142.
(111) 322699 A. Wykreślono: WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
363747686; Wpisano: PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 380490142.
(111) 325890 A. Wykreślono: WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
363747686; Wpisano: PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 380490142.
(111) 327477 A. Wykreślono: PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 380545558; Wpisano: PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 380490142.
(111) 331296 A. Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423.
(111) 332080 A. Wykreślono: CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123076048; Wpisano: EMPIRE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123076048.
(111) 333010 A. Wykreślono: SYNTHOS CARE SYNTHOS DWORY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Oświęcim, Polska 367050485; Wpisano: SYVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim,
Polska.
(111) 333086 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 333619 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 334821 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska
180040712 ; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.

(111) 312243 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 334946 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 312617 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-

(111) 334947 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
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WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 334948 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 334949 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517 ; Wpisano: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice,
Polska 122948517.
(111) 335611 A. Wykreślono: ROBERT RADUCKI, OPIUME-BIS
SPÓŁKA CYWILNA, Pabianice, Polska 100782465; Wpisano: OCH!
spółka cywilna ROBERT RADUCKI, Pabianice, Polska 100782465.
(111) 335807 A. Wykreślono: ELPROMA ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska
011107169; Wpisano: ELPROMA ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czosnów, Polska 011107169.
(111) 336228 A. Wykreślono: GARBARY APART HOTEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska; Wpisano: STEV&TOM HORECA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 363042477.
(111) 336229 A. Wykreślono: GARBARY APART HOTEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska; Wpisano: STEV&TOM HORECA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 363042477.
(111) 336472 A. Wykreślono: CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123076048; Wpisano: EMPIRE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123076048.
(111) 337709 A. Wykreślono: AR, S.A., Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Reza IP Holdings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 337721 A. Wykreślono: PRZEMYSŁAW GRONOWSKI,
Pszczółki-Szerszenie, Polska 130850539; Wpisano: MARCIN CIEŚLIK,
Pszczółki-Szerszenie, Polska.
(111) 340126 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
16 lutego 2021 r., udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie
znaku towarowego przez DOBRY APTEKARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, Polska na czas określony do dnia 18 września 2030r.”

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) 1506799
(540) THE WE COMPANY
(732) WeWork Companies LLC,
115 West 18th Street, New York NY 10011 (US)
(441) 2020 01 20
(151) 2019 05 29

(511) 9, 35, 37, 42
(581) 2020 01 02
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(540) ABB VALUE PROVIDER
(111) 1508664
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.09
(511) 7, 9, 11, 12, 17, 37, 42
(732) ABB Asea Brown Boveri Ltd,
Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich (CH)
(441) 2020 01 27
(581) 2020 01 09
(151) 2019 08 14
(111) 1540807
(540) ARTE EXTRA
(511) 9, 38, 41
(732) ASSOCIATION RELATIVE A LA TELEVISION EUROPEENNE,
4 quai du Chanoine Winterer, F-67000 STRASBOURG (FR)
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(151) 2020 03 19
(111) 1563839
(540) SWISSKA
(511) 3, 5
(531) CFE: 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(732) Montex Swiss AG, Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck (CH)
(441) 2020 12 28
(581) 2020 12 10
(151) 2020 07 22
(111) 1586267
(540) SUPERSET
(732) Superset Functional Foods AB,
Slöjdgatan 9, Box 1128, 171 22, Solna (SE)
(441) 2021 05 04
(151) 2020 12 16

(511) 5, 29, 30, 32, 35
(581) 2021 04 15

(111) 1586361
(540) L LX
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 6
(732) LG Corp., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(540) OBlicools
(111) 1586444
(531) CFE: 27.05.01
(511) 20, 25, 28
(732) Limited liability company „BAWIBUY”,
ul. Keramicheskaya (Keramik Mkr.), 3B, et. 2, pom. 12,
Balashiha, RU-143983 Moskovskaya oblast (RU)
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(151) 2020 10 14
(111) 1586461
(540) Fa PURE REFRESH
(531) CFE: 27.05.01
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(441) 2021 05 04
(151) 2021 03 11

(511) 3
(581) 2021 04 15

(111) 1586590
(540) aludec
(511) 17, 19, 37
(732) aluplast GmbH, Auf der Breit 2, 76227 Karlsruhe (DE)
(151) 2021 02 17
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(111) 1586611
(540) KARTALIN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 5
(732) Kartalova Marina Vitalievna,
ul. Trifonova, d. 22, kv. 133, RU-634050 Tomsk (RU)
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(151) 2021 01 29
(111) 1586652
(531) CFE: 03.01.04, 26.01.04, 28.03.00 (511) 6, 20
(732) Hebei Wuyi Import and Export Corporation,
No.98, Wenchang street, Ningwu Road, Circular Economy Park,
Wuyi, Hengshui, Hebei (CN)
(151) 2020 12 21
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(111) 1586657
(540) Fa PURE CONTROL
(531) CFE: 27.05.01
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(441) 2021 05 04
(151) 2021 03 11

(511) 3
(581) 2021 04 15

(111) 1586689
(540) SELF/ish
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 5, 21
(732) MR. KNOX, LLC,
160 GREENTREE DRIVE, SUITE 101, DOVER DE 19904 (US)
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(151) 2020 11 18
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.
WYNALAZKI
(11) 239645

w WUP nr 38/2021 na str. 7 w łamie prawym, wiersz 3 od dołu (poz. 30) błędnie podano: P.414240 2015 10 01 PL.
Dane te nie dotyczą przedmiotowego zgłoszenia.
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