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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

PATENTY
UDZIELONE PRAWA
(od nr 238 051 do nr 238 130)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 238078
(41) 2020 05 18
(51) A01B 23/02 (2006.01)
A01B 35/24 (2006.01)
(21) 427639 (22)
2018 11 05
(72) KORDAS LESZEK, Kamieniec Wrocławski (PL); ZYCH ADAM,
Białołęka (PL); PIECZARKA KRZYSZTOF, Wrocław (PL); OWSIAK
ZYGMUNT, Wrocław (PL); LEJMAN KRZYSZTOF, Krzeptów (PL)

(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Ząb kultywatora do warstwowej uprawy gleby
(B1) (11) 238096
(41) 2020 03 09
(51) A01C 5/06 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
A01C 7/12 (2006.01)
(21) 426959 (22)
2018 09 08
(72) STOLARSKI KRZYSZTOF, Białystok (PL)
(73) STOLARSKI KRZYSZTOF KS-AGRO, Jastrzębna Pierwsza (PL)
(54) Zespół redlicy siewnika tarczowego
(B1) (11) 238064
(41) 2020 09 21
(51) A01D 46/26 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
(21) 429317 (22)
2019 03 19

Nr 14/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) WEREMCZUK ROBERT, Lublin (PL); SKORZYŃSKA JOANNA,
Szerokie (PL); WEREMCZUK JÓZEF, Lublin (PL)
(73) WEREMCZUK FMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedrzwica Duża (PL)
(54) Kombajn do zbioru owoców pestkowych, jabłek, orzechów
i innych owoców w ruchu ciągłym, zaczepiany do ciągnika rolniczego
(B1) (11) 238092
(41) 2020 03 23
(51) A01K 61/51 (2017.01)
A01K 61/53 (2017.01)
(21) 427137 (22)
2018 09 20
(72) POL PRZEMYSŁAW, Zabierzów (PL); LIGASZEWSKI MACIEJ,
Kraków (PL); JASIK KRZYSZTOF PIOTR, Katowice (PL); ŁOBOZIAK
MARTA, Cięcina (PL); MIELACZAREK PIOTR STEFAN, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Ul do rozrodu ślimaków tureckich
(B1) (11) 238056
(41) 2020 09 07
(51) A01K 69/06 (2006.01)
A01K 69/08 (2006.01)
(21) 429073 (22)
2019 02 28
(72) TAŃSKI ADAM, Przybiernów (PL); FORMICKI KRZYSZTOF,
Szczecin (PL); KORZELECKA-ORKISZ AGATA, Szczecin (PL);
BRYSIEWICZ ADAM, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); INSTYTUT TECHNOLOGICZNOPRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Pułapka do połowu raków
(B1) (11) 238071
(41) 2016 08 29
(51) A43B 7/26 (2006.01)
A43B 17/00 (2006.01)
A61F 5/00 (2006.01)
(21) 411317 (22)
2015 02 19
(72) GUDEJKO JERZY, Warszawa (PL)
(73) GUDEJKO JERZY, Warszawa (PL)
(54) Wkładka do obuwia z separatorami palców
(B1) (11) 238089
(41) 2019 01 14
(51) A45B 25/14 (2006.01)
A45B 19/10 (2006.01)
A45B 19/00 (2006.01)
(21) 422128 (22)
2017 07 05
(72) SPERZYŃSKI PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); BAGIŃSKI ANTONI,
Wrocław (PL); BŁAŻEJAK HENRYK, Wrocław (PL); BŁAŻEJAK
MAKSYM, Wrocław (PL); LEWANDOWSKI BOGUSZ, Konin (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Parasol tarasowo-ogrodowy
(B1) (11) 238105
(41) 2018 04 09
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
B25J 9/06 (2006.01)
(21) 418934 (22)
2016 09 30
(72) HERBIN PAWEŁ, Szczecin (PL); PAJOR MIROSŁAW, Bezrzecze (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Egzoszkielet kończyny górnej
(B1) (11) 238106
(41) 2018 04 09
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
B25J 9/06 (2006.01)
(21) 418936 (22)
2016 09 30
(72) HERBIN PAWEŁ, Szczecin (PL); PAJOR MIROSŁAW, Bezrzecze (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób sterowania egzoszkieletem

(B1) (11) 238123
(41) 2019 10 21
(51) A61K 31/05 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
(21) 425235 (22)
2018 04 16
(72) GRELA EWA, Zielęcice (PL); KOZŁOWSKA JOANNA,
Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, Wrocław (PL); GRABOWIECKA
AGNIESZKA, Wrocław (PL); POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL); POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie izoksantohumolu
(B1) (11) 238124
(41) 2019 10 21
(51) A61K 31/05 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
(21) 425238 (22)
2018 04 16
(72) GRELA EWA, Zielęcice (PL); KOZŁOWSKA JOANNA,
Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, Wrocław (PL); GRABOWIECKA
AGNIESZKA, Wrocław (PL); POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL); POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie 2’-hydroksy-4-etylochalkonu
(B1) (11) 238125
(41) 2019 10 21
(51) A61K 31/05 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
(21) 425239 (22)
2018 04 16
(72) GRELA EWA, Zielęcice (PL); KOZŁOWSKA JOANNA,
Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, Wrocław (PL); GRABOWIECKA
AGNIESZKA, Wrocław (PL); POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL); POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie 2’-hydroksy-4-metylochalkonu
(B1) (11) 238127
(41) 2019 10 21
(51) A61K 31/12 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
(21) 425241 (22)
2018 04 16
(72) GRELA EWA, Zielęcice (PL); KOZŁOWSKA JOANNA,
Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, Wrocław (PL); GRABOWIECKA
AGNIESZKA, Wrocław (PL); POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL); POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie 2’-hydroksychalkonu
(B1) (11) 238126
(41) 2019 10 21
(51) A61K 31/136 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
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A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
(21) 425240 (22)
2018 04 16
(72) GRELA EWA, Zielęcice (PL); KOZŁOWSKA JOANNA,
Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, Wrocław (PL); GRABOWIECKA
AGNIESZKA, Wrocław (PL); POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL); POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie 7-aminoflawonu
(B1) (11) 238128
(41) 2019 10 21
(51) A61K 31/196 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
(21) 425242 (22)
2018 04 16
(72) GRELA EWA, Zielęcice (PL); KOZŁOWSKA JOANNA,
Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, Wrocław (PL); GRABOWIECKA
AGNIESZKA, Wrocław (PL); POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL); POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie 3’-amino-4-karboksychalkonu
(B1) (11) 238081
(41) 2018 11 19
(51) A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/899 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 421557 (22)
2017 05 10
(72) BAJ TOMASZ, Lublin (PL); BIERNASIUK ANNA, Lublin (PL);
LUDWICZUK AGNIESZKA, Lublin (PL); MALM ANNA, Lublin (PL);
SZYMAŃSKA JOLANTA, Lublin (PL); BILSKI PIOTR, Olimpin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń (PL)
(54) Zastosowanie preparatu farmaceutycznego na bazie olejków
eterycznych do leczenia chorób grzybiczych jamy ustnej
(B1) (11) 238115
(41) 2015 09 14
(51) B01D 45/18 (2006.01)
B01D 45/16 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
(21) 407460 (22)
2014 03 10
(72) LITKE MIROSŁAW, Kościan (PL)
(73) INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRONY
POWIETRZA SPÓŁKA AKCYJNA, Kościan (PL)
(54) Zespół do oczyszczania spalin i gazów przemysłowych, zwłaszcza z cząstek stałych
(B1) (11) 238098
(41) 2018 01 03
(51) B01J 2/16 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
B01J 8/32 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
(21) 417723 (22)
2016 06 25
(72) MISZCZUK JAROSŁAW, Piotrków Kujawski (PL); WESOŁOWSKI
LESZEK, Żnin (PL)
(73) INTEMO SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Kujawski (PL)
(54) Sposób i układ do powlekania proszkiem ceramicznym i/lub
metalicznym rozdrobnionych napełniaczy lignino-celulozowych

Nr 14/2021

(B1) (11) 238059
(41) 2018 04 23
(51) B01J 8/42 (2006.01)
B01F 13/08 (2006.01)
(21) 419104 (22)
2016 10 13
(72) LIPIEC WOJCIECH, Wrocław (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI,
Warszawa (PL)
(54) Sposób pułapkowania cząstek ferromagnetycznych drgających
wewnątrz przepływowego reaktora chemicznego lub fizycznego
(B1) (11) 238108
(41) 2020 09 21
(51) B07B 1/04 (2006.01)
B07B 1/46 (2006.01)
(21) 429238 (22)
2019 03 12
(72) SOSNOWSKI WŁODZIMIERZ, Ciechanów (PL)
(73) SOSNOWSKI WŁODZIMIERZ, Ciechanów (PL)
(54) Urządzenie sitowe do doczyszczania materiału ziarnistego
(B1) (11) 238072
(41) 2018 02 12
(51) B09B 3/00 (2006.01)
B03B 7/00 (2006.01)
B03B 9/00 (2006.01)
(21) 418262 (22)
2016 08 08
(72) DOWNOROWICZ STANISŁAW, Lubin (PL)
(73) DOWNOROWICZ STANISŁAW, Lubin (PL)
(54) Sposób utylizacji odpadów flotacyjnych z procesu wzbogacania
rud miedzi ze złóż osadowych
(B1) (11) 238129
(41) 2019 05 06
(51) B09B 3/00 (2006.01)
B65F 5/00 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
(21) 423305 (22)
2017 10 30
(72) TUREK ANNA, Łódź (PL); ŚWIĘTOSŁAWSKI JACEK, Zgierz (PL);
WOLF WOJCIECH, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób rekultywacji składowisk odpadów z przemysłu energetycznego
(B1) (11) 238116
(41) 2020 11 16
(51) B09B 3/00 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
C04B 18/04 (2006.01)
(21) 434123 (22)
2020 05 29
(72) GŁODNIOK MARCIN, Mysłowice (PL); ZAGÓRSKA
ALEKSANDRA, Mikołów (PL); ZAWARTKA PAWEŁ, Będzin (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób stabilizacji przemysłowych odpadów z grupy niebezpiecznych
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 238075
(41) 2020 05 18
B21C 43/02 (2006.01)
427654 (22)
2018 11 05
ANIOŁ TOMASZ, Pilzno (PL)
ANIOŁ TOMASZ TIS, Pilzno (PL)
Sposób wytwarzania litych drutów spawalniczych

(B1) (11) 238112
(41) 2018 05 21
(51) B22F 3/11 (2006.01)
(21) 419503 (22)
2016 11 17
(72) KOPER JEREMIASZ, Poznań (PL); JAKUBOWICZ JAROSŁAW,
Kórnik (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób spiekania metalu z tworzywem sztucznym
(B1) (11) 238068
(41) 2020 10 05
(51) B23B 31/02 (2006.01)
(21) 429425 (22)
2019 03 28
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(72) URBAN ANDRZEJ, Stalowa Wola (PL); MAŁEK MARCIN,
Stalowa Wola (PL)
(73) POLTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stalowa Wola (PL)
(54) Uchwyt narzędziowej końcówki skrawającej
(B1) (11) 238087
(41) 2020 06 01
(51) B23G 5/06 (2006.01)
B23B 51/08 (2006.01)
B23G 7/02 (2006.01)
(21) 427967 (22)
2018 11 29
(72) GIL STANISŁAW, Kraków (PL); ZAGÓRSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Narzędzie do wygniatania gwintów
(B1) (11) 238058
(41) 2020 04 06
(51) B23K 37/00 (2006.01)
B06B 1/00 (2006.01)
(21) 427178 (22)
2018 09 25
(72) SĘDEK PIOTR, Smolnica (PL); WELCEL MARIUSZ, Gliwice (PL);
KWIECIŃSKI KRZYSZTOF, Gierałtowice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA,
Gliwice (PL)
(54) Hybrydowe urządzenie wibracyjne, zwłaszcza do stabilizacji
wymiarów wyrobów metalowych
(B1) (11) 238085
(41) 2020 08 24
(51) B23P 9/00 (2006.01)
(21) 428988 (22)
2019 02 21
(72) CIELOSZYK JANUSZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Hybrydowa głowica skrawająco nagniatająca
(B1) (11) 238093
(41) 2020 08 24
(51) B23Q 17/00 (2006.01)
(21) 428952 (22)
2019 02 18
(72) ŻYŁKA ŁUKASZ, Rzeszów (PL); BABIARZ ROBERT, Rzeszów (PL);
PŁODZIEŃ MARCIN, Niechobrz (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Przyrząd do kontroli sztywności dynamicznej wrzeciona szlifierskiego
(B1) (11) 238065
(41) 2017 06 05
(51) B26B 3/02 (2006.01)
B26B 3/06 (2006.01)
(21) 415261 (22)
2015 12 11
(72) SKOCZYLAS GRZEGORZ, Sadków (PL); LISTWAN ANDRZEJ,
Sadków (PL); MASŁOWSKI WOJCIECH, Olszanica (PL);
DAWIDOWICZ ŁUKASZ, Iwiny (PL); SZYMCZYK MACIEJ,
Wrocław (PL)
(73) AG PROJEKT GRZEGORZ SKOCZYLAS SPÓŁKA JAWNA,
Pietrzykowice (PL)
(54) Urządzenie do suszenia ziarna zbóż i materiałów sypkich oraz
sposób zmniejszania zapylenia powietrza wylotowego podczas
suszenia ziarna zbóż i materiałów sypkich
(B1) (11) 238070
(41) 2019 06 03
(51) B27K 5/02 (2006.01)
B05D 1/02 (2006.01)
B05D 3/12 (2006.01)
(21) 423681 (22)
2017 12 01
(72) MORACZEWSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(73) PAGED MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(54) Sposób wykończenia mebli z drewna bukowego
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(B1) (11) 238107
(41) 2020 11 30
(51) B29C 41/04 (2006.01)
B29C 41/34 (2006.01)
B29C 33/00 (2006.01)
(21) 432166 (22)
2019 12 10
(72) GŁOGOWSKA KAROLINA, Krężnica Jara (PL); SIKORA JANUSZ,
Dys (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt formy do odlewania rotacyjnego
(B1) (11) 238110
(41) 2017 07 03
(51) B29C 45/12 (2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)
H01R 43/24 (2006.01)
(21) 415411 (22)
2015 12 19
(72) PĄCZEK-PĄCZYŃSKI TADEUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) PĄCZEK-PĄCZYŃSKI TADEUSZ ELEKTROMETAL, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób wytwarzania wtyczki samochodowej
(B1) (11) 238067
(41) 2020 03 23
(51) B31F 7/00 (2006.01)
B31F 5/04 (2006.01)
B32B 38/10 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
(21) 427123 (22)
2018 09 19
(72) FRONCZEK DAGMARA MAŁGORZATA, Łomża (PL);
GRABOWSKI ROBERT, Łomża (PL)
(73) ROTO GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Szczuczyn (PL)
(54) Sposób wytwarzania tektury warstwowej
(B1) (11) 238057
(41) 2018 11 19
(51) B33Y 40/00 (2015.01)
B33Y 10/00 (2015.01)
E04B 2/72 (2006.01)
E04B 2/84 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 421526 (22)
2017 05 09
(72) HOFFMANN MARCIN, Szczecin (PL); KRÓLIKOWSKI MARCIN,
Mierzyn (PL); PAJOR MIROSŁAW, Bezrzecze (PL); SKIBICKI SZYMON,
Szczecin (PL); WRÓBLEWSKI TOMASZ, Szczecin (PL); ZIELIŃSKI
ADAM, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób połączenia ścian wykonanych metodą przyrostową
(B1) (11) 238084
(41) 2018 12 17
(51) B65D 19/40 (2006.01)
(21) 421822 (22)
2017 06 07
(72) SĘDZIAK PIOTR, Mrowino (PL)
(73) 3D BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Miękowo (PL)
(54) Kartonowy wykrój cokołu dla pojemnika ekspozycyjnego
(B1) (11) 238118
(41) 2018 07 30
(51) B65D 35/28 (2006.01)
A47K 5/00 (2006.01)
(21) 424847 (22)
2018 03 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do wyciskania materiałów z wielu tubek
(B1) (11) 238060
(41) 2017 10 23
(51) B66F 11/00 (2006.01)
B66F 19/00 (2006.01)
B66F 15/00 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
(21) 420655 (22)
2017 02 27
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(72) ŁOSIEWICZ IWONA, Lublin (PL)
(73) ŁOSIEWICZ IWONA KAN-POL PPHU, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do zruszania płyt
(B1) (11) 238114
(41) 2018 02 12
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
C08L 39/06 (2006.01)
C08F 2/02 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
A01N 25/10 (2006.01)
A01N 25/28 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 418272 (22)
2016 08 09
(72) MEGIEL ELŻBIETA, Legionowo (PL); KRYSTOSIAK PIOTR,
Zielonka (PL); MARKOWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Nanokompozyt polimerowy o właściwościach bakteriobójczych
oraz sposób jego syntezy
(B1) (11) 238097
(41) 2016 05 09
(51) C01F 5/14 (2006.01)
C01F 5/22 (2006.01)
C01F 5/20 (2006.01)
(21) 409944
(22)
2014 10 27
(72) TUREK MARIAN, Gliwice (PL); SZCZERBA JACEK, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); ZAKŁADY MAGNEZYTOWE
ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Ropczyce (PL); POLITECHNIKA
ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób strącania wodorotlenku magnezu
(B1) (11) 238130
(41) 2021 03 08
(51) C07C 29/141 (2006.01)
(21) 431048 (22)
2019 09 05
(72) BINCZARSKI MICHAŁ, Łódź (PL); KAMIŃSKI ZBIGNIEW,
Łódź (PL); KARSKI STANISŁAW, Łódź (PL); KOLESIŃSKA BEATA,
Łódź (PL); MODELSKA MAGDALENA, Łódź (PL); WITOŃSKA
IZABELA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny ciekłych dodatków paliwowych z furfuralu
(B1) (11) 238051
(41) 2020 11 02
(51) C07C 51/00 (2006.01)
C07C 51/31 (2006.01)
C07C 55/02 (2006.01)
B01J 23/94 (2006.01)
(21) 429810 (22)
2019 04 30
(72) LISICKI DAWID, Gliwice (PL); ORLIŃSKA BEATA, Gliwice (PL);
TADASIEWICZ DARIUSZ, Kajetanów (PL); SCHIMMELPFENNIG LECH,
Puławy (PL); DZIUBA KRZYSZTOF, Kolonia Góra Puławska (PL);
MARTYNIUK TOMASZ, Puławy (PL); SKWAREK ANDRZEJ, Puławy (PL)
(73) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL); POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania kwasów dwukarboksylowych
(B1) (11) 238054
(41) 2018 01 03
(51) C07C 211/62 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/50 (2006.01)
A61K 31/14 (2006.01)
(21) 417806 (22)
2016 07 01
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); KACZMAREK DAMIAN, Izabelin (PL); AKWARSKA
MONIKA, Poznań (PL)
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(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Ciecze jonowe z kationem bisamoniowym oraz anionem migdalanowym-sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako bakteriocydy
(B1) (11) 238055
(41) 2019 04 23
(51) C07D 307/33 (2006.01)
C07C 229/12 (2006.01)
C07C 63/08 (2006.01)
(21) 423124 (22)
2017 10 10
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); BIEDZIAK AGNIESZKA,
Wronki (PL); CZERNIAK KAMIL, Sompolno (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Ciecze jonowe L-karnityny, sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako antyoksydanty
(B1) (11) 238121
(41) 2019 11 18
(51) C07D 307/33 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 425548 (22)
2018 05 15
(72) GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL); SYSAK ANGELIKA,
Wrocław (PL); PAWLAK ALEKSANDRA, Poznań (PL); WŁOCH
ALEKSANDRA, Wrocław (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ BOŻENA,
Wrocław (PL); KLESZCZYŃSKA HALINA, Wrocław (PL); MAZUR
MARCELINA, Rybnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) cis-(4S,5S,6R)-5-(1-bromoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)dihydrofuran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 238122
(41) 2019 11 18
(51) C07D 307/33 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 425549 (22)
2018 05 15
(72) GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL); SYSAK ANGELIKA,
Wrocław (PL); PAWLAK ALEKSANDRA, Poznań (PL); WŁOCH
ALEKSANDRA, Wrocław (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ BOŻENA,
Wrocław (PL); KLESZCZYŃSKA HALINA, Wrocław (PL); MAZUR
MARCELINA, Rybnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) cis-(4R,5R,6S)-5-(1-bromoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)dihydrofuran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 238079
(41) 2020 10 05
(51) C07D 307/83 (2006.01)
(21) 429344 (22)
2019 03 21
(72) MAZUR MARCELINA, Wrocław (PL); PAWLAK ALEKSANDRA,
Poznań (PL); WŁOCH ALEKSANDRA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI
WITOLD, Wrocław (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ BOŻENA,
Wrocław (PL); BONARSKA-KUJAWA DOROTA, Długołęka (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) (-)-rel-(1R,6R,1’R)-1-(1’-Bromoetylo)-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on oraz jego sposób otrzymywania
(B1) (11) 238101
(41) 2020 10 05
(51) C07D 307/83 (2006.01)
(21) 429345 (22)
2019 03 21
(72) MAZUR MARCELINA, Wrocław (PL); PAWLAK ALEKSANDRA,
Poznań (PL); WŁOCH ALEKSANDRA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI
WITOLD, Wrocław (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ BOŻENA,
Wrocław (PL); PRUCHNIK HANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) (+)-rel-(1R,6R,1’R)-1-(1’-Jodoetylo)-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on oraz sposób jego otrzymywania
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(B1) (11) 238102
(41) 2020 10 05
(51) C07D 307/83 (2006.01)
(21) 429346 (22)
2019 03 21
(72) MAZUR MARCELINA, Wrocław (PL); PAWLAK ALEKSANDRA,
Poznań (PL); WŁOCH ALEKSANDRA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI
WITOLD, Wrocław (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ BOŻENA,
Wrocław (PL); PRUCHNIK HANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (+)-rel-(1R,6R,1’R)-1-(1’-Bromoetylo)-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 238103
(41) 2020 10 05
(51) C07D 307/83 (2006.01)
(21) 429347 (22)
2019 03 21
(72) MAZUR MARCELINA, Wrocław (PL); PAWLAK ALEKSANDRA,
Poznań (PL); WŁOCH ALEKSANDRA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI
WITOLD, Wrocław (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ BOŻENA,
Wrocław (PL); BONARSKA-KUJAWA DOROTA, Długołęka (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (-)-rel-(1R,6R,1’R)-1-(1’-Chloroetylo)-9-oksabicyklo[4.3.0.]nonan-8-on oraz jego sposób otrzymywania
(B1) (11) 238104
(41) 2020 10 05
(51) C07D 307/83 (2006.01)
(21) 429348 (22)
2019 03 21
(72) MAZUR MARCELINA, Wrocław (PL); PAWLAK ALEKSANDRA,
Poznań (PL); WŁOCH ALEKSANDRA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI
WITOLD, Wrocław (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ BOŻENA,
Wrocław (PL); PRUCHNIK HANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (+)-rel-(1R,6R,1’R)-1-(1’-Chloroetylo)-9--oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on oraz jego sposób otrzymywania
(B1) (11) 238119
(41) 2018 03 26
(51) C07F 9/10 (2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 418653 (22)
2016 09 12
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1’,2’-Di[3,7,11-trimetylo-3-winylododeka-6,10-dienoilo]-snglicero-3’-fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1’,2’-di[3,7,11trimetylo-3-winylododeka-6,10-dienoilo]-sn-glicero-3’-fosfocholiny
(B1) (11) 238120
(41) 2017 06 19
(51) C07F 9/10 (2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419067 (22)
2016 10 11
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1’-Palmitoilo-2’-(3,7,11,15-tetrametylo-3-winyloheksadekanoilo)sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
(B1) (11) 238117
(41) 2020 08 10
(51) C09D 163/00 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09D 5/10 (2006.01)
(21) 428816 (22)
2019 02 05
(72) ZUBIELEWICZ MAŁGORZATA, Zabrze (PL); LANGER EWA,
Orzesze (PL); KUCZYŃSKA HELENA, Gliwice (PL); KRÓLIKOWSKA
AGNIESZKA, Warszawa (PL); KOMOROWSKI LESZEK, Warszawa (PL);
WANNER MATTHIAS, Sindelfingen (DE); KRAWCZYK KATARZYNA,
Esslingen (DE); AKTAS LUKAS, Tamm (DE)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL);
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INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa (PL);
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten
Forschung e.V., Monachium (DE)
(54) Epoksydowa farba antykorozyjna dwuskładnikowa
(B1) (11) 238080
(41) 2020 10 19
(51) C09J 7/38 (2018.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C08F 2/02 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
(21) 429645 (22)
2019 04 16
(72) KOWALCZYK AGNIESZKA, Szczecin (PL); GZIUT KONRAD,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania samoprzylepnych taśm konstrukcyjnych
z syropów poliakrylanowych
(B1) (11) 238090
(41) 2020 09 07
(51) C21D 1/18 (2006.01)
(21) 429128 (22)
2019 03 04
(72) KONAT ŁUKASZ, Sobótka (PL); SZCZEPAŃSKI ŁUKASZ,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób spawania i obróbki cieplnej złącza spawanego blach
z niskostopowej, trudnościeralnej stali
(B1) (11) 238091
(41) 2020 09 07
(51) C21D 1/18 (2006.01)
(21) 429129 (22)
2019 03 04
(72) KONAT ŁUKASZ, Sobótka (PL); SZCZEPAŃSKI ŁUKASZ,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób spawania i obróbki cieplnej złącza spawanego blach
z niskostopowej, trudnościeralnej stali z borem
(B1) (11) 238099
(41) 2020 09 07
(51) C22C 38/44 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
(21) 429084 (22)
2019 02 28
(72) CIERNIAK HENRYK, Słowik (PL); BERNAT LEONARD,
Częstochowa (PL); PIEJKO WŁADYSŁAW, Stalowa Wola (PL); SILSKI
MARIAN, Siedlec (PL); STARCZEWSKI LECH, Sulejówek (PL)
(73) ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Częstochowa (PL)
(54) Stal do wytwarzania blachy pancernej
(B1) (11) 238100
(41) 2020 09 07
(51) C22C 38/44 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
(21) 429085 (22)
2019 02 28
(72) BERNAT LEONARD, Częstochowa (PL); CIERNIAK HENRYK,
Słowik (PL); PIEJKO WŁADYSŁAW, Stalowa Wola (PL); SILSKI
MARIAN, Siedlec (PL); STARCZEWSKI LECH, Sulejówek (PL)
(73) ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Częstochowa (PL)
(54) Stal do wytwarzania blachy pancernej
(B1) (11) 238094
(41) 2020 09 07
(51) C22C 45/02 (2006.01)
H01F 1/153 (2006.01)
C22C 33/04 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
(21) 432725 (22)
2020 01 28
(72) NABIAŁEK MARCIN, Częstochowa (PL); BŁOCH KATARZYNA,
Cykarzew Północny (PL); JEŻ BARTŁOMIEJ, Ręczno (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Stop żelaza
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(B1) (11) 238095
(41) 2020 09 07
(51) C22C 45/02 (2006.01)
H01F 1/153 (2006.01)
C22C 33/04 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
(21) 432729 (22)
2020 01 28
(72) NABIAŁEK MARCIN, Częstochowa (PL); BŁOCH KATARZYNA,
Cykarzew Północny (PL); JEŻ BARTŁOMIEJ, Ręczno (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Nanokrystaliczny stop żelaza
(B1) (11) 238066
(41) 2018 04 23
(51) C25D 17/06 (2006.01)
C25D 17/08 (2006.01)
C25D 19/00 (2006.01)
C25D 7/06 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)
(21) 419192 (22)
2016 10 20
(72) LEJA ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) STANLEY FASTENING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób przygotowania gwoździ koletowanych do galwanizacji
cynkiem oraz układ do galwanizacji cynkiem gwoździ koletowanych
(B1) (11) 238077
(41) 2020 12 14
(51) E04C 3/04 (2006.01)
F16S 3/04 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
(21) 431612 (22)
2019 10 25
(72) NOWOJCIAK PAWEŁ, Ślęza (PL); KAWALIŁO PAWEŁ, Ślęza (PL)
(73) IBS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(54) Belka do łączenia elementów konstrukcyjnych i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 238063
(41) 2020 09 07
(51) E05D 5/02 (2006.01)
(21) 429034 (22)
2019 02 25
(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); JĘDRUSIK ADRIAN,
Bielsko-Biała (PL); DURAJ MATEUSZ, Wilkowice (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Układ zawiasowy ze śrubowym układem montażowym
(B1) (11) 238062
(41) 2020 06 29
(51) E05D 7/04 (2006.01)
(21) 428260 (22)
2018 12 19
(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); DURAJ MATEUSZ, Wilkowice (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Układ zawiasowy
(B1) (11) 238069
(41) 2020 11 30
(51) F15B 13/06 (2006.01)
F15B 21/00 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
(21) 429954 (22)
2019 05 17
(72) RAJDA JANUSZ, Wadowice (PL)
(73) PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice (PL)
(54) Wielofunkcyjny 64-stanowy (64-położeniowy) rozdzielacz hydrauliczny grzybkowy
(B1) (11) 238083
(41) 2018 05 21
(51) F16C 11/06 (2006.01)
B60G 7/02 (2006.01)
B62D 7/18 (2006.01)
F16B 21/18 (2006.01)
(21) 419462 (22)
2016 11 14

Nr 14/2021

(72) RUTKA WIESŁAW, Gorlice (PL)
(73) Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH, Monachium (DE)
(54) Przegub kulowy, zwłaszcza elementów zawieszenia pojazdów
(B1) (11) 238088
(41) 2020 12 14
(51) F16C 33/76 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
(21) 430125 (22)
2019 06 03
(72) SZCZĘCH MARCIN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Hybrydowe uszczelnienie ochronne łożyska tocznego
(B1) (11) 238073
(41) 2020 05 18
(51) F23C 7/00 (2006.01)
(21) 427715 (22)
2018 11 09
(72) SOCHACKI MIKOŁAJ, Radom (PL)
(73) SOCHACKI MIKOŁAJ, Radom (PL)
(54) Sposób niskoemisyjnej gazyfikacji paliw stałych w piecach centralnego ogrzewania i niskoemisyjny palnik z układem dopalania
paliwa gazowego bezpośrednio w komorze spalania służący do tego
sposobu
(B1) (11) 238109
(41) 2016 08 29
(51) G01N 21/65 (2006.01)
G01J 3/28 (2006.01)
G01J 3/44 (2006.01)
(21) 411405 (22)
2015 02 26
(72) KOBIELARZ MAGDALENA, Wrocław (PL); PEZOWICZ CELINA,
Wrocław (PL); WUDARCZYK SŁAWOMIR, Oborniki Śląskie (PL)
(73) WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób badania poddawanych rozciąganiu próbek biologicznych w spektroskopie Ramana
(B1) (11) 238082
(41) 2020 07 13
(51) G01N 33/38 (2006.01)
G01N 11/10 (2006.01)
B28C 7/04 (2006.01)
B28C 7/00 (2006.01)
(21) 428435 (22)
2018 12 31
(72) PODSIADŁY GRZEGORZ, Sieradz (PL)
(73) ELEMA-M. MIKOŁAJCZYK, G. PODSIADŁY SPÓŁKA JAWNA,
Sieradz (PL)
(54) Sposób pomiaru konsystencji betonu i urządzenie do pomiaru
konsystencji betonu
(B1) (11) 238074
(41) 2020 07 13
(51) G01P 11/02 (2006.01)
G08G 1/01 (2006.01)
(21) 428474 (22)
2018 12 31
(72) KONARZEWSKI ANDRZEJ, Ostrów Mazowiecka (PL)
(73) ZURAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrów Mazowiecka (PL)
(54) Układ czujników do automatycznego pomiaru prędkości średniej i chwilowej pojazdów w ruchu drogowym
(B1) (11) 238076
(41) 2019 07 29
(51) G10B 1/06 (2006.01)
G10B 3/02 (2006.01)
G10B 3/06 (2006.01)
(21) 428930 (22)
2019 02 15
(72) DZIUBIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) DZIUBIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(54) Wiatrownica do pneumatycznego instrumentu muzycznego
i pneumatyczny instrument muzyczny zawierający wiatrownicę

Nr 14/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 238111
(41) 2016 10 24
(51) H01G 9/04 (2006.01)
H01G 11/22 (2013.01)
(21) 411974 (22)
2015 04 13
(72) LOTA GRZEGORZ, Poznań (PL); KRAWCZYK PIOTR,
Palędzie (PL); KOLANOWSKI ŁUKASZ, Poznań (PL); LOTA
KATARZYNA, Poznań (PL); BARANIAK MAREK, Poznań (PL);
BUCHWALD TOMASZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Zastosowanie modyfikacji materiału węglowego do elektrod
kondensatora elektrochemicznego
(B1) (11) 238061
(41) 2018 05 21
(51) H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 31/0256 (2006.01)
H01L 31/0384 (2006.01)
H01L 31/0352 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
(21) 419389 (22)
2016 11 08
(72) SIBIŃSKI MACIEJ, Pabianice (PL); APOSTOLUK ALEKSANDRA,
Villeurbanne (FR); ZNAJDEK KATARZYNA, Łódź (PL); LISIK
ZBIGNIEW, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Konwerter DOWN długości fali światła, przeznaczony do zwiększania sprawności ogniw słonecznych
(B1) (11) 238086
(41) 2016 11 07
(51) H01M 8/1253 (2016.01)
(21) 412130 (22)
2015 04 27
(72) BRYLEWSKI TOMASZ, Kraków (PL); OBAL KATARZYNA,
Brzesko (PL); WYRWA JAN, Bochnia (PL); RĘKAS MIECZYSŁAW,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału elektrolitowego do ogniw paliwowych typu IT-SOFC
(B1) (11) 238113
(41) 2017 05 22
(51) H01M 10/28 (2006.01)
H01M 10/30 (2006.01)
(21) 414861 (22)
2015 11 20
(72) CZERWIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); KARWOWSKA
MAŁGORZATA, Ostrołęka (PL); HUBKOWSKA-KOSIŃSKA
KATARZYNA, Ciechanowiec (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Hybrydowy akumulator niklowo-wodorkowy
(B1) (11) 238052
(41) 2021 02 22
(51) H02P 13/06 (2006.01)
H01F 29/04 (2006.01)
H02M 5/12 (2006.01)
(21) 433683 (22)
2020 04 24
(72) MNICH TOMASZ, Gliwice (PL); BERNATT JAKUB, Tychy (PL);
GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL); ZAKŁAD
POMIAROWO-BADAWCZY ENERGETYKI ENERGOPOMIARELEKTRYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Układ regulacji napięcia transformatora
(B1) (11) 238053
(41) 2021 02 22
(51) H03D 13/00 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
(21) 434077 (22)
2020 05 26
(72) KHOMA VOLODYMYR, Opole (PL); TARCZYŃSKI WIESŁAW,
Opole (PL)
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(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do pomiaru składowej synfazowej sygnału napięciowego,
zwłaszcza w detektorach fazoczułych
INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01B 23/02 (2006.01)
A01B 35/24 (2006.01)
A01C 5/06 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
A01C 7/12 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
A01K 61/51 (2017.01)
A01K 61/53 (2017.01)
A01K 69/06 (2006.01)
A01K 69/08 (2006.01)
A01N 25/10 (2006.01)
A01N 25/28 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A43B 7/26 (2006.01)
A43B 17/00 (2006.01)
A45B 25/14 (2006.01)
A45B 19/10 (2006.01)
A45B 19/00 (2006.01)
A47K 5/00 (2006.01)
A61F 5/00 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 31/05 (2006.01)
A61K 31/05 (2006.01)
A61K 31/05 (2006.01)
A61K 31/12 (2006.01)
A61K 31/136 (2006.01)
A61K 31/196 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/899 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 31/14 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)

238078
238078*
238096
238096*
238096*
238064
238064*
238092
238092*
238056
238056*
238114*
238114*
238114*
238123*
238124*
238125*
238127*
238126*
238128*
238071
238071*
238089
238089*
238089*
238118*
238071*
238105
238106
238123
238124
238125
238127
238126
238128
238081
238081*
238081*
238054*
238121*
238122*
238119*
238120*
238123*
238123*
238123*
238123*
238123*
238124*
238124*
238124*
238124*
238124*

A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
B01D 45/18 (2006.01)
B01D 45/16 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
B01F 13/08 (2006.01)
B01J 2/16 (2006.01)
B01J 8/32 (2006.01)
B01J 8/42 (2006.01)
B01J 23/94 (2006.01)
B03B 7/00 (2006.01)
B03B 9/00 (2006.01)
B05D 1/02 (2006.01)
B05D 3/12 (2006.01)
B06B 1/00 (2006.01)
B07B 1/04 (2006.01)
B07B 1/46 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21C 43/02 (2006.01)
B22F 3/11 (2006.01)
B23B 31/02 (2006.01)
B23B 51/08 (2006.01)
B23G 5/06 (2006.01)

238125*
238125*
238125*
238125*
238125*
238127*
238127*
238127*
238127*
238127*
238126*
238126*
238126*
238126*
238126*
238128*
238128*
238128*
238128*
238128*
238081*
238081*
238121*
238122*
238119*
238120*
238116*
238116*
238105*
238106*
238115
238115*
238115*
238059*
238098
238098*
238059
238051*
238072*
238072*
238070*
238070*
238058*
238108
238108*
238072
238129
238116
238075
238112
238068
238087*
238087

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

2

1

2

B23G 7/02 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
B23P 9/00 (2006.01)
B23Q 17/00 (2006.01)
B25J 9/06 (2006.01)
B25J 9/06 (2006.01)
B26B 3/02 (2006.01)
B26B 3/06 (2006.01)
B27K 5/02 (2006.01)
B28C 7/04 (2006.01)
B28C 7/00 (2006.01)
B29C 41/04 (2006.01)
B29C 41/34 (2006.01)
B29C 33/00 (2006.01)
B29C 45/12 (2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)
B31F 7/00 (2006.01)
B31F 5/04 (2006.01)
B32B 38/10 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
B33Y 40/00 (2015.01)
B33Y 10/00 (2015.01)
B60G 7/02 (2006.01)
B62D 7/18 (2006.01)
B65D 19/40 (2006.01)
B65D 35/28 (2006.01)
B65F 5/00 (2006.01)
B66F 11/00 (2006.01)
B66F 19/00 (2006.01)
B66F 15/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01F 5/14 (2006.01)
C01F 5/22 (2006.01)
C01F 5/20 (2006.01)
C04B 18/04 (2006.01)
C07C 29/141 (2006.01)
C07C 51/00 (2006.01)
C07C 51/31 (2006.01)
C07C 55/02 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/50 (2006.01)
C07C 229/12 (2006.01)
C07C 63/08 (2006.01)
C07D 307/33 (2006.01)
C07D 307/33 (2006.01)
C07D 307/33 (2006.01)
C07D 307/83 (2006.01)
C07D 307/83 (2006.01)
C07D 307/83 (2006.01)
C07D 307/83 (2006.01)
C07D 307/83 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C08F 2/02 (2006.01)
C08F 2/02 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
C08L 39/06 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09D 5/10 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)

238087*
238058
238085
238093
238105*
238106*
238065
238065*
238070
238082*
238082*
238107
238107*
238107*
238110
238110*
238067
238067*
238067*
238067*
238057
238057*
238083*
238083*
238084
238118
238129*
238060
238060*
238060*
238114
238114*
238097
238097*
238097*
238116*
238130
238051
238051*
238051*
238054
238054*
238054*
238055*
238055*
238055
238121
238122
238079
238101
238102
238103
238104
238119
238120
238114*
238080*
238080*
238098*
238114*
238098*
238114*
238114*
238117
238117*
238117*
238080

C09J 133/08 (2006.01)
C21D 1/18 (2006.01)
C21D 1/18 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
C22C 45/02 (2006.01)
C22C 33/04 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
C22C 45/02 (2006.01)
C22C 33/04 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
C25D 17/06 (2006.01)
C25D 17/08 (2006.01)
C25D 19/00 (2006.01)
C25D 7/06 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E04B 2/72 (2006.01)
E04B 2/84 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
F15B 13/06 (2006.01)
F15B 21/00 (2006.01)
F16B 21/18 (2006.01)
F16C 11/06 (2006.01)
F16C 33/76 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
F16S 3/04 (2006.01)
F23C 7/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
G01J 3/28 (2006.01)
G01J 3/44 (2006.01)
G01N 21/65 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
G01N 11/10 (2006.01)
G01P 11/02 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G08G 1/01 (2006.01)
G10B 1/06 (2006.01)
G10B 3/02 (2006.01)
G10B 3/06 (2006.01)
H01F 1/153 (2006.01)
H01F 1/153 (2006.01)
H01F 29/04 (2006.01)
H01G 9/04 (2006.01)
H01G 11/22 (2013.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 31/0256 (2006.01)
H01L 31/0384 (2006.01)
H01L 31/0352 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
H01M 8/1253 (2016.01)
H01M 10/28 (2006.01)
H01M 10/30 (2006.01)
H01R 43/24 (2006.01)
H02M 5/12 (2006.01)
H02P 13/06 (2006.01)
H03D 13/00 (2006.01)

238080*
238090
238091
238099
238099*
238100
238100*
238094
238094*
238094*
238095
238095*
238095*
238066
238066*
238066*
238066*
238066*
238129*
238060*
238057*
238057*
238057*
238057*
238077
238077*
238063
238062
238069
238069*
238083*
238083
238088
238088*
238069*
238069*
238077*
238073
238115*
238109*
238109*
238109
238082
238082*
238074
238053*
238074*
238076
238076*
238076*
238094*
238095*
238052*
238111
238111*
238061
238061*
238061*
238061*
238061*
238086
238113
238113*
238110*
238052*
238052
238053

Nr 14/2021
INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

238051
238052
238053
238054
238055
238056
238057
238058
238059
238060
238061
238062
238063
238064
238065
238066
238067
238068
238069
238070
238071
238072
238073
238074
238075
238076
238077
238078
238079
238080
238081
238082
238083
238084
238085
238086
238087
238088
238089
238090

C07C 51/00 (2006.01)
H02P 13/06 (2006.01)
H03D 13/00 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07D 307/33 (2006.01)
A01K 69/06 (2006.01)
B33Y 40/00 (2015.01)
B23K 37/00 (2006.01)
B01J 8/42 (2006.01)
B66F 11/00 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
B26B 3/02 (2006.01)
C25D 17/06 (2006.01)
B31F 7/00 (2006.01)
B23B 31/02 (2006.01)
F15B 13/06 (2006.01)
B27K 5/02 (2006.01)
A43B 7/26 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
F23C 7/00 (2006.01)
G01P 11/02 (2006.01)
B21C 43/02 (2006.01)
G10B 1/06 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
A01B 23/02 (2006.01)
C07D 307/83 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
A61K 36/53 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
F16C 11/06 (2006.01)
B65D 19/40 (2006.01)
B23P 9/00 (2006.01)
H01M 8/1253 (2016.01)
B23G 5/06 (2006.01)
F16C 33/76 (2006.01)
A45B 25/14 (2006.01)
C21D 1/18 (2006.01)

238091
238092
238093
238094
238095
238096
238097
238098
238099
238100
238101
238102
238103
238104
238105
238106
238107
238108
238109
238110
238111
238112
238113
238114
238115
238116
238117
238118
238119
238120
238121
238122
238123
238124
238125
238126
238127
238128
238129
238130

C21D 1/18 (2006.01)
A01K 61/51 (2017.01)
B23Q 17/00 (2006.01)
C22C 45/02 (2006.01)
C22C 45/02 (2006.01)
A01C 5/06 (2006.01)
C01F 5/14 (2006.01)
B01J 2/16 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
C07D 307/83 (2006.01)
C07D 307/83 (2006.01)
C07D 307/83 (2006.01)
C07D 307/83 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
B29C 41/04 (2006.01)
B07B 1/04 (2006.01)
G01N 21/65 (2006.01)
B29C 45/12 (2006.01)
H01G 9/04 (2006.01)
B22F 3/11 (2006.01)
H01M 10/28 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B01D 45/18 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
B65D 35/28 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07D 307/33 (2006.01)
C07D 307/33 (2006.01)
A61K 31/05 (2006.01)
A61K 31/05 (2006.01)
A61K 31/05 (2006.01)
A61K 31/136 (2006.01)
A61K 31/12 (2006.01)
A61K 31/196 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C07C 29/141 (2006.01)

UNIEWAŻNIENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
patentu oraz zakres unieważnienia.
(B1) (11) 202733

17 03 2020 Unieważniono patent w całości.
WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 190823
(B1) (11) 191550
(B1) (11) 191853
(B1) (11) 192101
(B1) (11) 193079
(B1) (11) 193094
(B1) (11) 193739
(B1) (11) 193893

2019 05 15
2019 10 17
2019 04 06
2019 11 10
2019 09 23
2019 11 15
2019 07 31
2019 05 16

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.

Nr 14/2021
(B1) (11) 194326
(B1) (11) 194472
(B1) (11) 194493
(B1) (11) 194701
(B1) (11) 194904
(B1) (11) 194923
(B1) (11) 195018
(B1) (11) 195493
(B1) (11) 195558
(B1) (11) 195573
(B1) (11) 195673
(B1) (11) 195730
(B1) (11) 196272
(B1) (11) 196411
(B1) (11) 196841
(B1) (11) 197045
(B1) (11) 197671
(B1) (11) 197698
(B1) (11) 197764
(B1) (11) 197817
(B1) (11) 198008
(B1) (11) 198022
(B1) (11) 198239
(B1) (11) 198414
(B1) (11) 198458
(B1) (11) 198603
(B1) (11) 198666
(B1) (11) 198758
(B1) (11) 198918
(B1) (11) 198942
(B1) (11) 198991
(B1) (11) 199174
(B1) (11) 199179
(B1) (11) 199287
(B1) (11) 199564
(B1) (11) 199624
(B1) (11) 199792
(B1) (11) 199804
(B1) (11) 199848
(B1) (11) 199881
(B1) (11) 199892
(B1) (11) 199959
(B1) (11) 199992
(B1) (11) 200100
(B1) (11) 200150
(B1) (11) 200194
(B1) (11) 200270
(B1) (11) 200278
(B1) (11) 200340
(B1) (11) 200462
(B1) (11) 200481
(B1) (11) 200523
(B1) (11) 200593
(B1) (11) 200902
(B1) (11) 200910
(B1) (11) 200952
(B1) (11) 200962
(B1) (11) 201135
(B1) (11) 201169
(B1) (11) 201422
(B1) (11) 201492
(B1) (11) 201544
(B1) (11) 201547
(B1) (11) 201654
(B1) (11) 201656
(B1) (11) 201665
(B1) (11) 201776

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019 09 22
2019 08 30
2019 07 05
2019 09 18
2019 11 02
2019 10 13
2019 07 07
2019 07 07
2019 06 02
2019 06 07
2019 06 08
2019 05 05
2019 09 14
2019 08 06
2019 06 13
2019 03 10
2020 03 31
2019 08 03
2019 11 09
2019 06 21
2019 11 09
2019 07 21
2019 07 13
2019 06 09
2019 06 14
2019 08 01
2019 07 15
2019 04 18
2019 11 04
2019 08 10
2019 06 05
2019 08 03
2019 10 11
2019 08 30
2019 11 13
2019 06 11
2019 03 07
2019 11 02
2019 10 24
2019 05 15
2019 03 09
2019 11 27
2019 10 30
2019 03 01
2019 05 28
2019 04 11
2019 02 27
2019 11 19
2019 08 04
2019 04 05
2019 04 06
2019 05 15
2019 04 18
2019 05 02
2019 07 13
2019 05 15
2019 03 19
2019 09 02
2019 03 23
2019 11 15
2019 05 28
2019 04 08
2019 11 08
2019 10 31
2019 06 13
2019 07 21
2019 10 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.
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.

(B1) (11) 201782
(B1) (11) 201794
(B1) (11) 201882
(B1) (11) 201910
(B1) (11) 201943
(B1) (11) 202005
(B1) (11) 202104
(B1) (11) 202126
(B1) (11) 202136
(B1) (11) 202187
(B1) (11) 202193
(B1) (11) 202217
(B1) (11) 202225
(B1) (11) 202230
(B1) (11) 202234
(B1) (11) 202244
(B1) (11) 202269
(B1) (11) 202381
(B1) (11) 202448
(B1) (11) 202450
(B1) (11) 202623
(B1) (11) 202651
(B1) (11) 202736
(B1) (11) 203045
(B1) (11) 203185
(B1) (11) 203191
(B1) (11) 203208
(B1) (11) 203296
(B1) (11) 203329
(B1) (11) 203435
(B1) (11) 203441
(B1) (11) 203451
(B1) (11) 203478
(B1) (11) 203565
(B1) (11) 203768
(B1) (11) 203786
(B1) (11) 203816
(B1) (11) 203869
(B1) (11) 203871
(B1) (11) 203934
(B1) (11) 203960
(B1) (11) 204021
(B1) (11) 204105
(B1) (11) 204162
(B1) (11) 204315
(B1) (11) 204325
(B1) (11) 204406
(B1) (11) 204431
(B1) (11) 204457
(B1) (11) 204466
(B1) (11) 204471
(B1) (11) 204519
(B1) (11) 204564
(B1) (11) 204634
(B1) (11) 204684
(B1) (11) 204741
(B1) (11) 204743
(B1) (11) 204796
(B1) (11) 204853
(B1) (11) 204891
(B1) (11) 204920
(B1) (11) 204993
(B1) (11) 205009
(B1) (11) 205011
(B1) (11) 205055
(B1) (11) 205056
(B1) (11) 205059
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2019 06 30
2019 07 26
2019 08 10
2019 04 28
2019 05 23
2019 11 19
2019 08 04
2019 08 14
2019 04 26
2019 11 20
2019 06 20
2019 06 01
2019 03 28
2019 10 19
2019 11 14
2019 05 08
2019 04 17
2019 07 12
2019 03 22
2019 08 25
2019 06 22
2019 06 14
2019 08 23
2019 10 17
2019 06 18
2019 10 14
2019 11 19
2019 08 27
2019 06 02
2019 08 28
2020 03 31
2019 11 25
2019 05 23
2019 11 14
2019 05 29
2019 03 21
2019 07 25
2019 08 11
2019 06 18
2019 11 27
2019 10 09
2019 11 02
2019 06 12
2019 07 03
2019 03 23
2019 07 05
2019 07 20
2019 06 23
2019 11 25
2019 06 27
2019 03 20
2019 04 07
2019 08 10
2019 04 25
2019 04 09
2019 06 07
2019 07 21
2019 06 26
2019 10 16
2019 07 25
2019 08 22
2019 06 23
2019 06 07
2019 10 14
2019 06 15
2019 11 23
2019 08 04

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

14
(B1) (11) 205097
(B1) (11) 205106
(B1) (11) 205173
(B1) (11) 205288
(B1) (11) 205329
(B1) (11) 205332
(B1) (11) 205350
(B1) (11) 205351
(B1) (11) 205508
(B1) (11) 205657
(B1) (11) 205799
(B1) (11) 205840
(B1) (11) 205871
(B1) (11) 205886
(B1) (11) 205923
(B1) (11) 205926
(B1) (11) 205956
(B1) (11) 205981
(B1) (11) 206025
(B1) (11) 206067
(B1) (11) 206077
(B1) (11) 206080
(B1) (11) 206086
(B1) (11) 206088
(B1) (11) 206098
(B1) (11) 206154
(B1) (11) 206176
(B1) (11) 206244
(B1) (11) 206252
(B1) (11) 206289
(B1) (11) 206306
(B1) (11) 206323
(B1) (11) 206325
(B1) (11) 206326
(B1) (11) 206329
(B1) (11) 206351
(B1) (11) 206357
(B1) (11) 206378
(B1) (11) 206415
(B1) (11) 206444
(B1) (11) 206520
(B1) (11) 206521
(B1) (11) 206534
(B1) (11) 206657
(B1) (11) 206669
(B1) (11) 206676
(B1) (11) 206721
(B1) (11) 206741
(B1) (11) 206795
(B1) (11) 206871
(B1) (11) 206882
(B1) (11) 206908
(B1) (11) 206909
(B1) (11) 206922
(B1) (11) 228101

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019 10 30
2019 11 17
2019 10 05
2019 06 27
2019 06 21
2019 06 26
2019 07 01
2019 06 06
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 201422 A. Wykreślono: SCHWARZ PHARMA AG, Monheim, Niemcy Wpisano: UCB Pharma GmbH, Monheim, Niemcy
(11) 214377 A. Wykreślono: PROFIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek, Polska 003742624 Wpisano: FLOKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek, Polska 003742624
(11) 233835 A. Wykreślono: AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin, Polska 000145129 Wpisano: GRABIAN JANUSZ,
Szczecin, Polska
(11) 234858 A. Wykreślono: ABAY POLYMER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 366742519 Wpisano: KRONOS-POLYMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 221793357
(11) 235191 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 4 października
2017 r., sygn. akt XIII GNc 540/17/B zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 29 sierpnia 2018 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą
akt: Km 2807/18 dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek w części przysługującej dłużnikowi na wniosek wierzyciela: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza
im. Stanisława Staszica z siedzibą w Gliwicach”.
(11) 235522 A. Wykreślono: RESZKE EDWARD, Wrocław,
Polska; YELKIN IHAR, Wrocław, Polska Wpisano: PLASMA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 022121620
(11) 235825 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z dnia 26 sierpnia 2019 r.,
sygn. akt XIII GNc 2164/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 8 czerwca 2020 r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z dnia 7 stycznia 2020 r., sygn.
akt XIII GNc 2164/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 8 czerwca 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą
akt: GKm 291/20 dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek na wniosek wierzyciela: Fijałkowscy Spółka Partnerska
Adwokatów i Rzeczników Patentowych z siedzibą w Łodzi”.
(11) 236328 A. Wykreślono: GWARDYS PAWEŁ PASSAGE COSMETICS LABORATORY, Justynów, Polska 471405479 Wpisano:
PULANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Końskowola, Polska 430355977
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PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
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2021/08
2021/03
2020/52
2021/01
2020/45
2021/01
2020/48
2021/10
2020/52
2021/08
2021/02
2021/03
2020/41
2021/08
2021/08
2021/08
2020/51
2021/02
2021/11
2021/01
2021/10
2021/03
2020/48
2020/51

EP 3410861 B1
EP 3411240 B1
EP 3412767 B1
EP 3414212 B1
EP 3417187 B1
EP 3418436 B1
EP 3422443 B1
EP 3423218 B1
EP 3423365 B1
EP 3425846 B1
EP 3426875 B1
EP 3428131 B1
EP 3431492 B1
EP 3434974 B1
EP 3435454 B1
EP 3435992 B1
EP 3436391 B1
EP 3437720 B1
EP 3438454 B1
EP 3439653 B1
EP 3439975 B1
EP 3439976 B1
EP 3444430 B1
EP 3444559 B1
EP 3445093 B1
EP 3448555 B1
EP 3452203 B1
EP 3453373 B1
EP 3454409 B1
EP 3454491 B1
EP 3456108 B1
EP 3456359 B1
EP 3456762 B1
EP 3457654 B1
EP 3458046 B1
EP 3461847 B1
EP 3466778 B1
EP 3469040 B1
EP 3472332 B1
EP 3472380 B1
EP 3474603 B1
EP 3478467 B1
EP 3479433 B1
EP 3480490 B1
EP 3481634 B1
EP 3482754 B1
EP 3484099 B1
EP 3484273 B1
EP 3485894 B1
EP 3488960 B1
EP 3489624 B1
EP 3491948 B1
EP 3492175 B1
EP 3494817 B1
EP 3495005 B1
EP 3495608 B1
EP 3496187 B1
EP 3503576 B1
EP 3504210 B1
EP 3508078 B1
EP 3508373 B1
EP 3509863 B1
EP 3509866 B1
EP 3514121 B1
EP 3516301 B1
EP 3517314 B1
EP 3517721 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)

23 12 2020
23 12 2020
11 11 2020
09 09 2020
10 03 2021
18 11 2020
03 03 2021
06 01 2021
10 03 2021
02 12 2020
04 11 2020
30 12 2020
18 11 2020
27 01 2021
31 03 2021
27 01 2021
09 12 2020
30 12 2020
30 12 2020
16 12 2020
30 12 2020
06 01 2021
20 01 2021
27 01 2021
13 01 2021
09 12 2020
13 01 2021
06 01 2021
06 01 2021
17 02 2021
20 01 2021
10 03 2021
24 02 2021
23 12 2020
04 11 2020
27 01 2021
20 01 2021
17 02 2021
20 01 2021
17 02 2021
10 02 2021
27 01 2021
06 01 2021
18 11 2020
13 01 2021
10 03 2021
20 01 2021
02 12 2020
13 01 2021
17 03 2021
21 10 2020
30 12 2020
31 03 2021
30 12 2020
23 12 2020
13 01 2021
20 01 2021
10 03 2021
24 03 2021
13 01 2021
06 01 2021
24 03 2021
24 02 2021
13 01 2021
06 01 2021
13 01 2021
27 01 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020/52
2020/52
2020/46
2020/37
2021/10
2020/47
2021/09
2021/01
2021/10
2020/49
2020/45
2020/53
2020/47
2021/04
2021/13
2021/04
2020/50
2020/53
2020/53
2020/51
2020/53
2021/01
2021/03
2021/04
2021/02
2020/50
2021/02
2021/01
2021/01
2021/07
2021/03
2021/10
2021/08
2020/52
2020/45
2021/04
2021/03
2021/07
2021/03
2021/07
2021/06
2021/04
2021/01
2020/47
2021/02
2021/10
2021/03
2020/49
2021/02
2021/11
2020/43
2020/53
2021/13
2020/53
2020/52
2021/02
2021/03
2021/10
2021/12
2021/02
2021/01
2021/12
2021/08
2021/02
2021/01
2021/02
2021/04

EP 3518647 B1
EP 3518648 B1
EP 3518696 B1
EP 3519029 B1
EP 3519338 B1
EP 3519646 B1
EP 3519941 B1
EP 3522292 B1
EP 3522535 B1
EP 3522766 B1
EP 3525128 B1
EP 3526137 B1
EP 3527279 B1
EP 3527709 B1
EP 3528390 B1
EP 3529120 B1
EP 3534010 B1
EP 3534066 B1
EP 3534389 B1
EP 3536503 B1
EP 3537881 B1
EP 3539822 B1
EP 3539965 B1
EP 3540751 B1
EP 3541029 B1
EP 3541590 B1
EP 3542869 B1
EP 3544449 B1
EP 3544899 B1
EP 3546002 B1
EP 3546266 B1
EP 3546685 B1
EP 3546686 B1
EP 3548240 B1
EP 3550772 B1
EP 3551477 B1
EP 3551624 B1
EP 3552713 B1
EP 3554051 B1
EP 3555107 B1
EP 3555368 B1
EP 3558152 B1
EP 3559475 B1
EP 3561213 B1
EP 3561455 B1
EP 3562059 B1
EP 3562605 B1
EP 3562739 B1
EP 3564005 B1
EP 3567654 B1
EP 3568538 B1
EP 3569649 B1
EP 3569997 B1
EP 3572611 B1
EP 3572638 B1
EP 3575098 B1
EP 3577315 B1
EP 3579300 B1
EP 3580407 B1
EP 3583315 B1
EP 3585144 B1
EP 3585383 B1
EP 3585608 B1
EP 3585750 B1
EP 3587745 B1
EP 3589761 B1
EP 3590643 B1
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

23 12 2020
17 02 2021
02 12 2020
13 01 2021
23 12 2020
17 02 2021
02 12 2020
30 12 2020
23 12 2020
13 01 2021
03 03 2021
20 01 2021
17 03 2021
30 12 2020
20 01 2021
06 01 2021
17 03 2021
17 02 2021
06 01 2021
17 02 2021
13 01 2021
27 01 2021
09 12 2020
11 11 2020
17 02 2021
13 01 2021
06 01 2021
03 03 2021
30 12 2020
20 01 2021
13 01 2021
17 03 2021
20 01 2021
10 03 2021
06 01 2021
30 09 2020
20 01 2021
31 03 2021
03 03 2021
03 02 2021
13 01 2021
13 01 2021
16 12 2020
04 11 2020
13 01 2021
09 12 2020
07 04 2021
06 01 2021
10 03 2021

17
2020/52
2021/07
2020/49
2021/02
2020/52
2021/07
2020/49
2020/53
2020/52
2021/02
2021/09
2021/03
2021/11
2020/53
2021/03
2021/01
2021/11
2021/07
2021/01
2021/07
2021/02
2021/04
2020/50
2020/46
2021/07
2021/02
2021/01
2021/09
2020/53
2021/03
2021/02
2021/11
2021/03
2021/10
2021/01
2020/40
2021/03
2021/13
2021/09
2021/05
2021/02
2021/02
2020/51
2020/45
2021/02
2020/50
2021/14
2021/01
2021/10

EP 3591650 B1
EP 3592455 B1
EP 3593772 B1
EP 3593966 B1
EP 3593989 B1
EP 3596295 B1
EP 3596457 B1
EP 3597093 B1
EP 3599014 B1
EP 3599936 B1
EP 3600727 B1
EP 3601063 B1
EP 3601268 B1
EP 3603929 B1
EP 3606685 B1
EP 3606686 B1
EP 3612042 B1
EP 3612043 B1
EP 3613488 B1
EP 3615746 B1
EP 3616491 B1
EP 3619035 B1
EP 3622116 B1
EP 3628311 B1
EP 3628607 B1
EP 3628831 B1
EP 3631023 B1
EP 3636764 B1
EP 3638085 B1
EP 3645571 B1
EP 3646159 B1
EP 3650795 B1
EP 3653227 B1
EP 3654426 B1
EP 3656263 B1
EP 3659292 B1
EP 3663290 B1
EP 3664475 B1
EP 3664597 B1
EP 3669734 B1
EP 3669735 B1
EP 3670292 B1
EP 3672413 B1
EP 3673608 B1
EP 3675688 B1
EP 3681475 B1
EP 3691905 B1
EP 3711919 B1
EP 3758381 B1

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

1856466 2019 03 08
1856702 2019 03 07
1858775 2020 01 27
1859351 2020 01 18
1859750 2019 05 24
1859974 2019 05 18
1860735 2019 05 04
1860950 2019 03 03
1861478 2019 03 16
1861564 2019 03 16
1861908 2019 03 22

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

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1862065
1862099
1862304
1862622
1863787
1863962
1864666
1865526
1865687
1866008
1866164
1866210
1866547
1867257
1867644
1868631
1869154
1870284
1870489
1871541
1871720
1871804
1872033
1872043
1872351
1873170
1873607
1874313
1874717
1875880
1876175
1876319
1877033
1877099
1877105
1877156
1877512
1877560
1877561
1877650
1877716
1879623
1879624
1879844
1879979
1881263
1881278
1881464
1881834
1881853
1881886
1882062
1882161
1883308
1883701
1884584
1884811
1885202
1885477
1885565
1885894
1885952
1886086
1886979
1887101
1887155
1888031

2019 06 01
2019 05 14
2019 04 30
2020 01 12
2019 03 20
2019 03 22
2019 03 31
2019 06 06
2019 06 06
2020 02 06
2020 01 16
2019 03 31
2019 03 14
2019 06 14
2019 07 23
2019 03 30
2019 04 12
2019 06 15
2019 04 19
2019 04 17
2019 04 07
2019 04 19
2019 03 23
2019 04 13
2019 04 18
2019 06 13
2019 06 30
2019 04 24
2019 04 26
2019 07 04
2019 04 27
2019 07 06
2019 03 15
2019 04 05
2019 04 28
2019 04 26
2019 04 06
2019 05 03
2019 05 03
2019 03 08
2019 04 11
2019 05 02
2019 05 02
2019 05 02
2019 05 03
2019 07 18
2019 07 06
2019 07 21
2019 05 12
2019 05 03
2019 05 08
2019 04 27
2019 05 17
2019 05 16
2019 05 02
2019 04 19
2019 07 25
2019 05 18
2019 05 19
2019 05 31
2019 05 11
2019 04 20
2019 05 24
2019 06 18
2019 07 31
2019 08 08
2019 06 06

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

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

1888243
1892732
1893405
1893653
1893672
1893825
1894567
1894849
1896131
1897036
1900709
1903081
1905522
1908590
1909051
1910602
1910618
1911455
1914323
1915004
1916055

Nr 14/2021
2019 05 18
2019 08 22
2019 05 17
2019 12 22
2019 06 21
2019 06 21
2019 06 02
2019 08 30
2019 06 13
2019 11 17
2019 09 14
2019 09 17
2019 09 21
2019 09 21
2019 10 04
2019 10 11
2019 12 22
2019 10 01
2019 12 15
2019 10 16
2019 10 19

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
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1610613 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1610613 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1675464 A. Wykreślono: Sønderberg, Frederiksen Jens,
Svendborg, Dania; Beck, Poul Konrad, Silkeborg, Dania; Hvorslev,
Steffen Birk, Rødkærsbro, Dania Wpisano: Sønderberg, Frederiksen
Jens, Svendborg, Dania; Hvorslev, Steffen Birk, Rødkærsbro, Dania;
DANSAND A/S, Brædstrup, Dania
(11) 1713326 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1713326 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1734992 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki

Nr 14/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(11) 1773387 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1868843 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 1869471 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1937229 A. Wykreślono: Eratech S.r.l., Milano, Włochy
Wpisano: ZAMBON S.p.A., Bresso, Włochy
(11) 1951374 A. Wykreślono: Maelor Laboratories Limited,
Chippenham, Wielka Brytania; Merial, Inc., Dulluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Maelor Laboratories Limited, Chippenham, Wielka Brytania; Boehringer Ingelheim Animal Health USA
Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1951374 A. Wykreślono: Maelor Laboratories Limited,
Chippenham, Wielka Brytania; Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Maelor
Laboratories Limited, Chippenham, Wielka Brytania; Boehringer
Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1951374 A. Wykreślono: Maelor Laboratories Limited,
Chippenham, Wielka Brytania; Boehringer Ingelheim Vetmedica,
Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Maelor Laboratories Limited, Chippenham, Wielka Brytania; Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1988903 A. Wykreślono: Maelor Laboratories Limited,
Chippenham, Wielka Brytania; Merial, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA
Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki; Maelor Laboratories Limited, Chippenham, Wielka Brytania
(11) 1988903 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki; Maelor Laboratories Limited, Chippenham, Wielka Brytania Wpisano: Maelor
Laboratories Limited, Chippenham, Wielka Brytania; Boehringer
Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2035390 A. Wykreślono: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2035390 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2035390 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2054258 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2076157 A. Wykreślono: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2076157 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2076157 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
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(11) 2086790 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2089248 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2091770 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2093368 A. Wykreślono: AF TEC BETEILIGUNGS GMBH,
Feistritz/Drau, Austria Wpisano: AF TEC BETEILIGUNGS GMBH, Wiedeń, Austria
(11) 2116357 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy; Alba tooling & engineering GmbH, Bissendorf,
Niemcy Wpisano: Alba tooling & engineering GmbH, Bissendorf,
Niemcy; Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2129543 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2129550 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2155699 A. Wykreślono: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki; Aventis Agriculture, Paris, Francja Wpisano:
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki; Aventis Agriculture, Paris, Francja
(11) 2155699 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki; Aventis Agriculture, Paris, Francja Wpisano: Aventis Agriculture, Paris, Francja;
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2155699 A. Wykreślono: Aventis Agriculture, Paris,
Francja; Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Aventis Agriculture, Paris, Francja; Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2189385 A. Wykreślono: Transposafe Systems Holland
B.V., Sassenheim, Holandia Wpisano: Brady B.V., Sassenheim, Holandia
(11) 2195190 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2195192 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2250046 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2281150 A. Wykreślono: Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG,
Thale, Niemcy Wpisano: Maxitrol GmbH & Co. KG, Thale, Niemcy
(11) 2364547 A. Wykreślono: FUNKE Digital TV Guide GmbH,
Berlin, Niemcy Wpisano: FUNKE TV Guide GmbH, Hamburg, Niemcy
(11) 2459912 A. Wykreślono: Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG,
Thale, Niemcy Wpisano: Maxitrol GmbH & Co. KG, Thale, Niemcy
(11) 2567154 A. Wykreślono: Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG,
Thale, Niemcy Wpisano: Maxitrol GmbH & Co. KG, Thale, Niemcy
(11) 2580089 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2585340 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
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(11) 2598370 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2611460 A. Wykreślono: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2611460 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2611460 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2611653 A. Wykreślono: Johnson Controls GmbH, Burscheid, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2629791 A. Wykreślono: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2629791 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2629791 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 11 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 3330/21/484) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2674482 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Zbigniewowi Cisowskiemu zamieszkałemu w Poznaniu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 03 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2711/21/576) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673656 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Tadeuszowi Deńczykowi zamieszkałemu w Rydułtowach wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 17 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2712/21/977) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2674820 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Krzysztofowi Prokopowi zamieszkałemu w Tarnowie
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 29 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4065/21/220) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2676017 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Krzysztofowi Wójcikowi zamieszkałemu w Radomiu
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 11 lutego 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1743/21/270) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2671581 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Sylwii Bulendzie zamieszkałej w Świerklanach wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
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(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 01 lutego 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 737/21/482) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2670287 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Hannie Grzegorskiej zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 2661706 A. Wykreślono: FUNKE Digital TV Guide GmbH,
Berlin, Niemcy Wpisano: FUNKE TV Guide GmbH, Hamburg, Niemcy
(11) 2683244 A. Wykreślono: 3-V Biosciences, Inc., Menlo
Park, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sagimet Biosciences
Inc., San Mateo, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2754071 A. Wykreślono: FUNKE Digital TV Guide GmbH,
Berlin, Niemcy Wpisano: FUNKE TV Guide GmbH, Hamburg, Niemcy
(11) 2754072 A. Wykreślono: FUNKE Digital TV Guide GmbH,
Berlin, Niemcy Wpisano: FUNKE TV Guide GmbH, Hamburg, Niemcy
(11) 2784084 A. Wykreślono: Genentech, Inc., South San
Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Novartis Pharma
AG, Bazylea, Szwajcaria
(11) 2785719 A. Wykreślono: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2785719 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2785719 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2814508 A. Wykreślono: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2814508 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2814508 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2866828 A. Wykreślono: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2866828 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2866828 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2871964 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 08 listopada 2019 r. spółka OUEST VALORISATION udzieliła sublicencji wyłącznej na używanie wynalazku przez spółkę GREEN IMPULSE SAS
na czas trwania patentu europejskiego
(11) 2939504 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 3029340 A. Wykreślono: RAMPA Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG, Schwarzenbek, Niemcy Wpisano: RAMPA GmbH &
Co. KG, Büchen, Niemcy
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OGŁOSZENIA
ZŁOŻONE WNIOSKI O UDZIELENIE
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 2341778
(54) Ciekła, homogeniczna kompozycja herbicydowa, sposób zwalczania chwastów, sposób wytwarzania ciekłej, homogenicznej kompozycji herbicydu i zastosowanie ciekłej, homogenicznej kompozycji
herbicydowej do zwalczania chwastów
(21) 0677 (22) 2021 05 11
(71) Sn Biotech Technologies Sp. Z O.o. Sp. K., SUCHY LAS (PL)
(93) R-2/2021 2021 02 09 BGT
(T3) (68) 1951684
(54) Biarylowe meta-pirymidynowe inhibitory kinaz
(21) 0678 (22) 2021 05 18
(71) IMPACT BIOMEDICINES, INC., SUMMIT (US)
(93) EU/1/20/1514 2021 02 09 INREBIC - FEDRATYNIB
(T3) (68) 3207941
(54) Sposoby i kompozycje oparte na koniugacie ludzkiej interleukiny (IL)-3 z toksyną błoniczą
(21) 0679 (22) 2021 05 18
(71) Scott & White Memorial Hospital, TEMPLE (US)
(93) EU/1/20/1504 2021 01 13 ELZONRIS - TAGRAKSOFUSP
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(T3) (68) 2826776
(54) Dyspersja stała postaci amorficznej (R)-1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]-dioksol-5-ilo)-N-(1-(2,3-dihydroksypropylo)-6fluoro-2-(1-hydroksy-2-metylopropan-2-ylo)-1H-indol-5-ilo)cyklopropanokarboksyamidu
(21) 0680 (22) 2021 05 20
(71) Vertex Pharmaceuticals Incorporated, BOSTON (US)
(93) EU/3/18/1306 2018 11 06 SYMKEVI - TEZAKAFTOR/IWAKAFTOR
(T3) (68) 2435024
(54) Dostarczanie substancji czynnych do dróg oddechowych oraz
powiązane sposoby i systemy
(21) 0681 (22) 2021 06 04
(71) Pearl Therapeutics, Inc., REDWOOD CITY (US)
(93) EU/1/20/1498 2020 12 10 TRIXEO AEROSPHERE - FORMOTEROLU FUMARAN DWUWODNY/GLIKOPIRONIUM/BUDEZONID
(T3) (68) 2929031
(54) Kompozycje iRNA PCSK9 i sposoby ich zastosowania
(21) 0682 (22) 2021 06 04
(71) Alnylam Pharmaceuticals, Inc., CAMBRIDGE (US)
(93) EU/1/20/1494 2020 12 10 LEQVIO - INKLISIRAN
(T3) (68) 2465580
(54) Policykliczne pochodne karbamoilopirydonu posiadające aktywność hamowania integrazy hiv
(21) 0683 (22) 2021 06 14
(71) Shionogi & Co., Ltd., OSAKA (JP) VIIV Healthcare Company,
WILMINGTON (US)
(93) EU/1/20/1481 2020 12 21 VOCABRIA - KABOTEGRAWIR
(T3) (68) 1981339
(54) Kompozycja herbicydowa
(21) 0684 (22) 2021 06 14
(71) Agrovista UK LTD., STAPLEFORD (GB)
(93 R-44/2021 2021 04 29 XERTON
(93) 17335 2015 11 12 XERTON
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 042 do nr 72 055)
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 72046
(41) 2020 12 28
A01K 85/02 (2006.01)
128380
(22) 2019 06 27
KACZYŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
KACZYŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
Sztuczna przynęta

(Y1) (11) 72045
(41) 2020 09 21
(51) A01M 29/14 (2011.01)
A01M 13/00 (2006.01)
A01M 17/00 (2006.01)
(21) 128112
(22) 2019 03 18
(72) BUGAJ ANDRZEJ, Sosnowiec (PL)
(73) BUGAJ ANDRZEJ, Sosnowiec (PL)
(54) Urządzenie do odstraszania gryzoni polnych i kretów
(Y1) (11) 72047
(41) 2021 01 11
(51) A44B 11/00 (2006.01)
A42B 3/14 (2006.01)
(21) 128407
(22) 2019 07 10
(72) PSUJ RAFAŁ, Opatów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Konieczki (PL)
(54) Mechanizm regulacyjny

(Y1) (11) 72051
(41) 2020 09 07
(51) A47K 3/00 (2006.01)
A47K 3/022 (2006.01)
A47K 3/14 (2006.01)
(21) 128082
(22) 2019 03 04
(72) LASEK MATEUSZ, Humniska (PL)
(73) OBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Humniska (PL)
(54) Zespół drzwi do wanny kąpielowej
(Y1) (11) 72048
(41) 2020 04 06
(51) A61H 3/02 (2006.01)
(21) 127666
(22) 2018 09 26
(72) MILAND CZESŁAW, Kłobuck (PL); MALASIEWICZ ANDRZEJ,
Częstochowa (PL); POLITAŃSKI ROBERT, Częstochowa (PL); WILKENS
CLAUS DIETER, Bremen (DE); WILKENS PATRICK, Bremen (DE)
(73) POLKOM MAŁASIEWICZ, MILAND, POLITAŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Częstochowa (PL); MTW Wilkens GmbH, Bremen (DE)
(54) Mechanizm podtrzymania kuli łokciowej
(Y1) (11) 72044
(41) 2020 10 05
(51) B04C 5/28 (2006.01)
B04C 5/08 (2006.01)
B04C 5/103 (2006.01)
(21) 128148
(22) 2019 03 29
(72) SETA ZBIGNIEW JAN, Radom (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Multicyklon z ograniczeniem przepływu strumienia medium
zawierającego substancje obce
(Y1) (11) 72049
(41) 2020 06 15
(51) B60R 13/10 (2006.01)
(21) 127882
(22) 2018 12 10
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(72) ZAKRZEWSKI MARCIN, Wąbrzeźno (PL)
(73) ZAKRZEWSKI MARCIN, Wąbrzeźno (PL)
(54) Tablica informacyjno-ostrzegawcza
(Y1) (11) 72043
(41) 2020 03 09
(51) B65D 27/30 (2006.01)
C09J 7/20 (2018.01)
(21) 127551
(22) 2018 08 31
(72) GŁOWIŃSKI JÓZEF, Toruń (PL); CHOJNOWSKI ANDRZEJ,
Wąbrzeźno (PL); MYSZKOROWSKI DARIUSZ, Toruń (PL); ŚWIŚ
MAREK, Czystochleb (PL)
(73) PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(54) Taśma zabezpieczająca
(Y1) (11) 72053
(41) 2020 10 19
(51) B65D 88/06 (2006.01)
(21) 128189
(22) 2019 04 08
(72) SAWCZUK TOMASZ, Radzymin (PL); MAJEWSKI MIROSŁAW,
Radzymin (PL)
(73) JFC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpin (PL)
(54) Dwupłaszczowy zbiornik do paliwa z odłączaną skrzynią dystrybucyjną
(Y1) (11) 72052
(41) 2020 10 19
(51) E04H 1/12 (2006.01)
(21) 128180
(22) 2019 04 05
(72) KUROPATWA MIKOŁAJ, Pabianice (PL)
(73) ATJ SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(54) Kabina
(Y1) (11) 72054
(41) 2021 03 08
(51) F16L 47/03 (2006.01)
F16L 21/00 (2006.01)
(21) 128544
(22) 2019 09 06
(72) PAWLUŚ MACIEJ, Jasło (PL); SEREDYŃSKI WACŁAW, Jasło (PL)
(73) PPHU GAMART SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło (PL)
(54) Rura
(Y1) (11) 72042
(41) 2021 02 22
(51) G09F 11/06 (2006.01)
(21) 129262
(22) 2020 06 02
(72) SKOWRON ŁUKASZ, Lublin (PL); GĄSIOR MARCIN, Motycz (PL);
RZEMIENIAK MAGDALENA, Lublin (PL); WYRWISZ JOANNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Tablica reklamowa
(Y1) (11) 72050
(41) 2020 09 07
(51) G12B 11/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
(21) 128081
(22) 2019 03 04
(72) KAPŁAN MARCIN, Horoszki Duże (PL)
(73) KAPŁAN MARCIN, Horoszki Duże (PL)
(54) Zespół oświetlenia manometru
(Y1) (11) 72055
(41) 2021 03 08
(51) H04H 20/00 (2009.01)
H04B 1/02 (2006.01)
H04B 1/03 (2006.01)
(21) 128548
(22) 2019 09 06
(72) STĘPIEŃ RAFAŁ, Wrocław (PL); BARCZYŃSKI EMIL,
Sucha Mała (PL); PALKA ARTUR, Ostrzeszów (PL); PHAM QUOC
PATRYK, Wrocław (PL); HUDZIKOWSKI ARKADIUSZ,
Świerczyniec (PL); GŁUSZEK ALEKSANDER, Starachowice (PL);
LIPIŃSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
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(73) BCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Nadajnik radiowy systemu DAB+
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

A01K 85/02 (2006.01)
A01M 29/14 (2011.01)
A01M 13/00 (2006.01)
A01M 17/00 (2006.01)
A42B 3/14 (2006.01)
A44B 11/00 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
A47K 3/022 (2006.01)
A47K 3/14 (2006.01)
A61H 3/02 (2006.01)
B04C 5/28 (2006.01)
B04C 5/08 (2006.01)
B04C 5/103 (2006.01)

72046
72045
72045*
72045*
72047*
72047
72051
72051*
72051*
72048
72044
72044*
72044*

B60R 13/10 (2006.01)
B65D 27/30 (2006.01)
B65D 88/06 (2006.01)
C09J 7/20 (2018.01)
E04H 1/12 (2006.01)
F16L 47/03 (2006.01)
F16L 21/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
G09F 11/06 (2006.01)
G12B 11/00 (2006.01)
H04B 1/02 (2006.01)
H04B 1/03 (2006.01)
H04H 20/00 (2009.01)

72049
72043
72053
72043*
72052
72054
72054*
72050*
72042
72050
72055*
72055*
72055

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

72042
72043
72044
72045
72046
72047
72048

G09F 11/06 (2006.01)
B65D 27/30 (2006.01)
B04C 5/28 (2006.01)
A01M 29/14 (2011.01)
A01K 85/02 (2006.01)
A44B 11/00 (2006.01)
A61H 3/02 (2006.01)

72049
72050
72051
72052
72053
72054
72055

B60R 13/10 (2006.01)
G12B 11/00 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
B65D 88/06 (2006.01)
F16L 47/03 (2006.01)
H04H 20/00 (2009.01)

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego
(11) 68212 A. Wykreślono: ICOPAL AWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 930311125 Wpisano:
KERA AWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Buk, Polska 930311125
(11) 69921 A. Wykreślono: MIELEWCZYK MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELGRUNT, Gdynia, Polska 002850910
Wpisano: ELGRUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 384752350
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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
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) 05778 A. Wykreślono:JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114 Wpisano:JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114
(11) 07674 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe MAXPOL Mirosław Chiliński, Wesoła, Polska Wpisano:PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica,
Polska 691794074
(11) 09662 A. Wykreślono: AGROS NOVA BRANDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141793451 Wpisano:GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wadowice, Polska 122948517
(11) 10494 A. Wykreślono: Gorgiel Jan, Wolsztyn, Polska
970032090 Wpisano:

Wpisano:: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko,
Polska 367883417
(11) 10494 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano:GORGIEL
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
(11) 11582 A. Wykreślono: Szkudlarek Klaudiusz, Luboszyce-Biadacz, Polska Wpisano: SZKUDLAREK KLAUDIUSZ COLOZUZ,
Zagwiździe, Polska 532450270
(11) 15925 A. Wykreślono: ZBYSZKO COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Radom, Polska 672974552 Wpisano:ZBYSZKO COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552
(11) 17537 A. Wykreślono: PPHU AL-SPAW Krzysztof Michalak,
Ostrów Wielkopolski, Polska 250490329 Wpisano: ALSPAW GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Ostrów Wielkopolski, Polska 361204415
(11) 17990 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114 Wpisano:JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114
(11) 18693 A. Wykreślono: PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA
JAWNA ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica
Czeszycka, Polska 020182505 Wpisano:GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505
(11) 18694 A. Wykreślono: PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA
JAWNA ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica
Czeszycka, Polska 020182505 Wpisano:GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505
(11) 20793 A. Wykreślono: MYŚLIWIEC BOGUSŁAW LEPSOD, Częstochowa, Polska 151386519 Wpisano:LEPSOD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska 369303683

GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417

(11) 22519 A. Wykreślono: KOTOWSKI MARIAN KREATOR,
Chełmno, Polska 870526599 Wpisano:KOCIOŁ MATEUSZ, Słupsk,
Polska KOTOWSKI MARIAN KREATOR, Chełmno, Polska 870526599

(11) 10494 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417

(11) 23553 A. Wykreślono: PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA
JAWNA ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica
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Czeszycka, Polska 020182505 Wpisano:GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505
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(11) 23554 A. Wykreślono: PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA
JAWNA ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica
Czeszycka, Polska 020182505 Wpisano:GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505
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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 338 660 do nr 339 165)
(111) 338660
(220) 2020 08 03
(151) 2021 01 19
(441) 2020 09 28
(732) PRZEGOŃ JACEK, Wysocko Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wenteo
(540)

(210) 516669

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: metalowe akcesoria i części do urządzeń
oraz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających, metalowe elementy instalacji
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających, metalowe przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, metalowe: przewody giętkie i elastyczne, rury, kanały, kanały
wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie i wyrzutnie dachowe,
filtry i obudowy filtrów, króćce, tłumiki, zawory nawiewne i wyciągowe, podstawy dachowe, akcesoria kominowe, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe, skrzynki rozprężne, nawiewniki, anemostaty,
kratki, zawory, dysze, obejmy, opaski, opaski zaciskowe, elementy

kotwiące, pręty gwintowane, kształtowniki, kształtowniki do instalacji wentylacyjnych, profile, narożniki, kolana, trójniki, redukcje, zaślepki, sztucery, nyple, mufy, mechanizmy przepustnic, budowlane
materiały metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, bramy metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, dachówki
metalowe, dachy i daszki metalowe, drzwi, futryny i okna metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, nadproża metalowe, ogrodzenia
metalowe, schody metalowe, słupy i kominy metalowe, urządzenia
klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, sanitarne, chłodnicze, odpylające, urządzenia do oświetlania, wytwarzania pary, suszenia,
zaopatrzenia w wodę, wentylatory, klimatyzatory, agregaty wentylacyjne, wywietrzaki, kurtyny powietrzne, pompy ciepła, zawory powietrzne, nagrzewnice powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne,
regulatory, zestawy rozruchowe do instalacji klimatyzacyjnych, centrale rekuperacyjne, kolektory słoneczne, materiały uszczelniające,
pakuły, materiały izolacyjne, uszczelki do instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, taśmy izolacyjne, izolacje techniczne z tworzyw sztucznych, rury giętkie niemetalowe, przewody niemetalowe
do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe, rury sztywne niemetalowe,
balustrady, belki metalowe, beton, betonowe elementy budowlane,
boazerie, bramy niemetalowe, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, szkło, płyty niemetalowe, cegła, dachówka,
drzwi, futryny i okna niemetalowe, rury giętkie niemetalowe, przewody niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe, rury
sztywne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, budynki
przenośne niemetalowe, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne paneli fotowoltaicznych, inwertery elektryczne, falowniki
fotowoltaiczne, złącza elektryczne, przewody elektryczne, liczniki,
liczniki energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii
elektrycznej, magazyny energii elektrycznej, aparatura, urządzenia
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i kable do zastosowania w elektryce, stacje ładowania pojazdów
elektrycznych, stacje ładowania samochodów elektrycznych, usługi
w zakresie promocji towarów, usługi marketingowe, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział w targach,
wystawach i pokazach w celach handlowych lub reklamowych informacja handlowa.

(111) 338661
(220) 2020 08 03
(151) 2021 01 19
(441) 2020 09 28
(732) PRZEGOŃ JACEK, Wysocko Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w
(540)

(111) 338662
(220) 2020 08 03
(151) 2021 01 19
(441) 2020 09 28
(732) PRZEGOŃ JACEK, Wysocko Wielkie (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(210) 516671

(210) 516670

(531) 27.05.21
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: metalowe akcesoria i części do urządzeń
oraz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających, metalowe elementy instalacji
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających, metalowe przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, metalowe: przewody giętkie i elastyczne, rury, kanały, kanały
wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie i wyrzutnie dachowe,
filtry i obudowy filtrów, króćce, tłumiki, zawory nawiewne i wyciągowe, podstawy dachowe, akcesoria kominowe, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe, skrzynki rozprężne, nawiewniki, anemostaty,
kratki, zawory, dysze, obejmy, opaski, opaski zaciskowe, elementy
kotwiące, pręty gwintowane, kształtowniki, kształtowniki do instalacji wentylacyjnych, profile, narożniki, kolana, trójniki, redukcje, zaślepki, sztucery, nyple, mufy, mechanizmy przepustnic, budowlane
materiały metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, bramy metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, dachówki
metalowe, dachy i daszki metalowe, drzwi, futryny i okna metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, nadproża metalowe, ogrodzenia
metalowe, schody metalowe, słupy i kominy metalowe, urządzenia
klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, sanitarne, chłodnicze, odpylające, urządzenia do oświetlania, wytwarzania pary, suszenia,
zaopatrzenia w wodę, wentylatory, klimatyzatory, agregaty wentylacyjne, wywietrzaki, kurtyny powietrzne, pompy ciepła, zawory powietrzne, nagrzewnice powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne,
regulatory, zestawy rozruchowe do instalacji klimatyzacyjnych, centrale rekuperacyjne, kolektory słoneczne, materiały uszczelniające,
pakuły, materiały izolacyjne, uszczelki do instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, taśmy izolacyjne, izolacje techniczne z tworzyw sztucznych, rury giętkie niemetalowe, przewody niemetalowe
do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe, rury sztywne niemetalowe,
balustrady, belki metalowe, beton, betonowe elementy budowlane,
boazerie, bramy niemetalowe, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, szkło, płyty niemetalowe, cegła, dachówka,
drzwi, futryny i okna niemetalowe, rury giętkie niemetalowe, przewody niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe, rury
sztywne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, budynki
przenośne niemetalowe, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne paneli fotowoltaicznych, inwertery elektryczne, falowniki
fotowoltaiczne, złącza elektryczne, przewody elektryczne, liczniki,
liczniki energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii
elektrycznej, magazyny energii elektrycznej, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, stacje ładowania pojazdów
elektrycznych, stacje ładowania samochodów elektrycznych, usługi
w zakresie promocji towarów, usługi marketingowe, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział w targach,
wystawach i pokazach w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa.

(531) 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: metalowe akcesoria i części do urządzeń
oraz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających, metalowe elementy instalacji
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających, metalowe przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, metalowe: przewody giętkie i elastyczne, rury, kanały, kanały
wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie i wyrzutnie dachowe,
filtry i obudowy filtrów, króćce, tłumiki, zawory nawiewne i wyciągowe, podstawy dachowe, akcesoria kominowe, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe, skrzynki rozprężne, nawiewniki, anemostaty,
kratki, zawory, dysze, obejmy, opaski, opaski zaciskowe, elementy
kotwiące, pręty gwintowane, kształtowniki, kształtowniki do instalacji wentylacyjnych, profile, narożniki, kolana, trójniki, redukcje, zaślepki, sztucery, nyple, mufy, mechanizmy przepustnic, budowlane
materiały metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, bramy metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, dachówki
metalowe, dachy i daszki metalowe, drzwi, futryny i okna metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, nadproża metalowe, ogrodzenia
metalowe, schody metalowe, słupy i kominy metalowe, urządzenia
klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, sanitarne, chłodnicze, odpylające, urządzenia do oświetlania, wytwarzania pary, suszenia,
zaopatrzenia w wodę, wentylatory, klimatyzatory, agregaty wentylacyjne, wywietrzaki, kurtyny powietrzne, pompy ciepła, zawory powietrzne, nagrzewnice powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne,
regulatory, zestawy rozruchowe do instalacji klimatyzacyjnych, centrale rekuperacyjne, kolektory słoneczne, materiały uszczelniające,
pakuły, materiały izolacyjne, uszczelki do instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, taśmy izolacyjne, izolacje techniczne z tworzyw sztucznych, rury giętkie niemetalowe, przewody niemetalowe
do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe, rury sztywne niemetalowe,
balustrady, belki metalowe, beton, betonowe elementy budowlane,
boazerie, bramy niemetalowe, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, szkło, płyty niemetalowe, cegła, dachówka,
drzwi, futryny i okna niemetalowe, rury giętkie niemetalowe, przewody niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe, rury
sztywne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, budynki
przenośne niemetalowe, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne paneli fotowoltaicznych, inwertery elektryczne, falowniki
fotowoltaiczne, złącza elektryczne, przewody elektryczne, liczniki,
liczniki energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii
elektrycznej, magazyny energii elektrycznej, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, stacje ładowania pojazdów
elektrycznych, stacje ładowania samochodów elektrycznych, usługi
w zakresie promocji towarów, usługi marketingowe, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział w targach,
wystawach i pokazach w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa.
(111) 338663
(220) 2020 07 31
(210) 516674
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
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(554) (znak przestrzenny)
(540) DZIKA KACZKA
(540)

Nr 14/2021

niu do oprogramowania komputerowego, 43 kawiarnia, lodziarnie,
usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.

(111) 338666
(220) 2020 08 03
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) ADAMCZYK JAN FPHU ADAMS, Dalekie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAMS FASHION af
(540)

(210) 516688

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnoniebieski, niebieski, szary,
srebrny, czarny, zielony, złoty
(531) 03.07.06, 03.07.16, 06.03.05, 19.07.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wódki.
(111) 338664
(220) 2020 07 31
(210) 516679
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) REST TEAM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLONN
(510), (511) 43 usługi w zakresie restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, przygotowywanie posiłków i napojów,
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udostępnianie
opinii na temat restauracji, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(111) 338665
(220) 2020 08 03
(210) 516680
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOODÓW
(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, mrożone owoce,
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, kawa, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, jogurt mrożony
[lody spożywcze], musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, sorbety, środki
wiążące do lodów spożywczych, 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 sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesie-

(111) 338667
(220) 2020 08 03
(210) 516689
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) KOŚCIELNIAK MICHAŁ VIRAZON, Jarocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRAXIMOSIA
(510), (511) 11 lampy biurkowe, lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy elektryczne do oświetlenia
wnętrz, lampy LED, lampy oświetleniowe, lampy podłogowe, lampy
ścienne, lampy stojące, lampy stołowe, lampy wiszące, stojące lampy,
sufitowe lampy wiszące, stojące lampy papierowe [andon], oświetlenie i reflektory oświetleniowe, abażury, abażury do lamp, abażury
do lamp stołowych, abażury do źródeł światła, stelaże do abażurów,
żyrandole, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, elektryczne oprawy oświetleniowe,
elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, elektryczne urządzenia oświetlenia
dekoracyjnego, elementy oświetleniowe, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], lampy do celów oświetleniowych, lampy (urządzenia oświetleniowe), oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia,
oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie elektryczne,
oświetlenie kopułowe do mebli, oświetlenie ścienne, oświetlenie
sufitowe, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, konstrukcje drewniane łóżka, łóżka, łóżka drewniane, łóżka dziecięce,
poduszki, poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, ramy do łóżek,
wezgłowia do łóżek, poduszki (obicia), drewniane ramy do obrazów,
wieszaki do ubrań [meble], barki [meble], barki przenośne [meble],
barki ruchome [meble], biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka
do celów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty na szafki, blaty
stołowe, blaty wierzchnie do szafek, bufety ruchome [meble], cokoły
[meble], dekoracyjne panele drewniane [meble], dopasowane pokrowce na meble, drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do mebli,
drzwi do szaf, drzwi do szafek, duże wyściełane fotele, ekrany [meble], ekrany działowe w formie mebli, elementy dzielące przestrzeń
[meble], fotele, fotele biurowe, fotele bujane, garderoby, kanapy,
kanapy rozkładane, kartoteki [meble], komody, komody [meble],
komody ścienne, komplety mebli do salonu, konsole, komputerowe
stanowiska pracy [meble], konsole [meble], kontuary [stoły], kontuary [meble], kozły [stojaki meblowe], kredensy [meble], kredensy,
toaletki, komody, krzesła, krzesła biurowe, ławki, kwietniki [meble],
ławy [meble], meble, meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble drewniane, półki [meble], pufy [meble], regały [meble], skrzynie
[meble], sofy, stoliki, stoliki kawowe, stoliki nocne, stoły, stoły biurowe, stoły (blaty-), stoły [meble], szafki, szafki [meble], szafy [meble],
taborety, toaletki [meble], witryny, wózki [meble], zagłówki [meble],
meble metalowe, meble ogrodowe, wyroby stolarskie, lustra [meble], meble tapicerowane, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa, przez
Internet i wysyłkowa następujących towarów: mebli, mebli tapicerowanych, mebli domowych, biurowych i ogrodowych, mebli wypoczynkowych, wyrobów stolarstwa meblowego, mebli i akcesoriów
meblowych wyposażenia domu, lamp i oświetlenia.
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(111) 338668
(220) 2020 08 03
(210) 516692
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) everberg
(510), (511) 9 urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
urządzenia ochronne [zapobiegające wypadkom lub zranieniom],
urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia i przyrządy do ratownictwa, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 18
torby alpinistyczne, plecaki dla alpinistów, 22 liny, liny wspinaczkowe,
taśmy i pasy, niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy mocujące, inne niż metalowe, namioty, worki, torby [worki] do celów transportowych, sieci, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 uprząż wspinaczkowa, konstrukcje wspinaczkowe [wyposażenie placów zabaw].
(111) 338669
(220) 2020 08 03
(210) 516694
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) SYSKA PIOTR, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ODYSSEY
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, wynajmowanie sal
na zebrania, wynajmowanie sal konferencyjnych, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, usługi kateringowe,
usługi hotelowe, 44 usługi spa, higiena i pielęgnacja urody, usługi
kosmetyczne, masaże, usługi terapeutyczne, rehabilitacja fizyczna,
usługi saun.
(111) 338670
(220) 2020 08 03
(210) 516695
(151) 2021 02 01
(441) 2020 10 12
(732) RYMASZEWSKA MONIKA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Amber Oriental
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena i pielęgnacja
urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(111) 338671
(220) 2020 08 04
(210) 516697
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) BROM BARTŁOMIEJ, WÓJCIK PATRYK OMD B. BROM, P.
WÓJCIK SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OH MY DOG
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, restauracje dla turystów, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu
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obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi
restauracji fast-food, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi
w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi restauracji szybkiej obsługi.

(111) 338672
(220) 2020 08 04
(210) 516698
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) BISZOF BARBARA, BISZOF TOMASZ, BISZOF MARCIN, ŻABA
AGNIESZKA PAMO SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rubin
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 ręczniki, ręczniki frotte, duże ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki kuchenne, materiał ręcznikowy, ręczniki do twarzy, ręczniki do rąk, ręczniki dla dzieci, tekstylne
ręczniki do twarzy, tekstylne ręczniki do ćwiczeń, tekstylne ręczniki
kuchenne, ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, ręczniki tekstylne do suszenia włosów, ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji ręczników, materiały tekstylne w belach do produkcji ręczników, 35 usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej w zakresie ręczników.
(111) 338673
(220) 2020 08 04
(210) 516699
(151) 2021 02 01
(441) 2020 10 12
(732) STRZYŚ KATARZYNA SEPTEMO, Piekary Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PICCA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe,
organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji
hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, pizzerie.
(111) 338674
(220) 2020 08 04
(210) 516701
(151) 2021 02 01
(441) 2020 10 12
(732) TO KASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INWESTUJ W GÓRACH Luksusowe Nieruchomości
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 05.13.25, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, wynajem nieruchomości,
timesharing nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badawcze
dotyczące nabywania nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
rynku nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi agencji w zakresie
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu,
usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości.
(111) 338675
(220) 2020 08 04
(151) 2021 01 22
(441) 2020 10 05
(732) BK GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Julka Cafe
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, jasnoszary
(531) 11.03.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13

(210) 516702
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(510), (511) 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych,
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, oferowanie żywności
i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, lodziarnie.

(111) 338676
(220) 2020 08 04
(210) 516705
(151) 2021 02 01
(441) 2020 10 12
(732) PAWLAK ANNA ARMARE STUDIO PROJEKTOWE,
Brużyczka Mała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARMARE
(540)

(591) czarny, ciemnoniebieski
(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami
sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami
sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 37 nadzór budowlany, nadzór nad budowaniem
konstrukcji, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór budowlany
na miejscu, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, 42 usługi projektowania technicznego związane
z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, projektowanie techniczne, planowanie projektów technicznych, opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, usługi opracowywania
projektów technicznych, oceny techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, usługi
projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne oczyszczalni wody, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, przygotowywanie
raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych
do projektów budowlanych, projektowanie i planowanie techniczne
instalacji do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, usługi projektowania technicznego
związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, usługi projektowania dotyczące instalowania akcesoriów sanitarnych, projektowanie
ogrzewania.
(111) 338677
(220) 2020 08 03
(210) 516709
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) LENCZOWSKI JAKUB LENCZOWSKI, Modlnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SH STEADYHOLD
(540)

(591) biały, czarny
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.05
(510), (511) 6 metalowe stojaki do nart, rowerów, sprzętu sportowego, sprzętu i urządzeń do rekreacji, suszarki do butów w tym butów
narciarskich, 35 sprzedaż wyposażenia sklepu narciarskiego, wyposażenia sklepu sportowego, sprzedaż stojaków do nart, rowerów
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i sprzętu sportowego, stojaków do sprzętu i urządzeń służących
do rekreacji, sprzedaż urządzeń i sprzętu do: ćwiczeń, rekreacji, aktywnego wypoczynku, sportu wyczynowego, sprzedaż akcesoriów
sportowych, sprzedaż suszarek do butów, sprzedaż odzieży sportowej, usługi związane z promocją sportu i aktywnego wypoczynku,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reprezentowanie
interesów osób trzecich, usługi agencji importowo-eksportowej,
usługi związane z propagowaniem zachowań prozdrowotnych
i sportowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, wydawanie i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zarządzaniu
siecią handlową, zarządzaniu biurami turystycznymi, biurami podróży, ośrodkami sportowymi.

(111) 338678
(220) 2020 08 03
(210) 516712
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) ZIĘBA DARIUSZ DIRIGO COATING, Kościelisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dirigo COATING
(540)

(591) szary, czerwony, niebieski, zielony, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.22, 26.02.05, 26.02.07,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 2 farby, w tym proszkowe, lakiery, emalie, barwniki, bejce, powłoki zabezpieczające przed korozją, termoplastyczne dodatki
do farb proszkowych, preparaty ochronne do metali i drewna, żywice
impregnujące, rozcieńczalniki do farb i lakierów, 35 sprzedaż wyrobów chemicznych, usługi w zakresie działalności przedstawicielstw
handlowych podmiotów zagranicznych, usługi agencji importowo-eksportowej, reprezentowanie interesów osób trzecich, usługi marketingowe i promocyjne, reklama produktów chemicznych prowadzona w mediach i przez Internet, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, prospektów, katalogów, ulotek, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych, organizowanie pokazów w celach handlowych i reklamowych,
37 lakierowanie, konserwacja maszyn, urządzeń i budowli, renowacja powłok lakierowanych, zabezpieczanie pojazdów przed korozją,
polerowanie pojazdów, usługi stacji paliw, usługi myjni, serwis maszyn i urządzeń, 39 transport, konfekcjonowanie wyrobów chemicznych, 41 edukacja, szkolenia, organizowanie pokazów praktycznych.
(111) 338679
(220) 2020 08 03
(210) 516714
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWAPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARAKIS Enterprise NASK
(540)

(591) fioletowy, szary
(531) 26.03.02, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmy, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych,
wykrywacze (detektory), przyrządy pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, mierniki, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia do przetwarzania danych, przyrządy
obserwacyjne, urządzenia do nauczania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane],
monitory [programy komputerowe], 35 komputerowe zarządzanie
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plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 38
transfer strumieniowy danych, 42 badania techniczne, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, analiza systemów komputerowych, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, oprogramowanie jako usługa (SaaS),
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, chmura
obliczeniowa, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, monitorowanie systemów
komputerowych w celów wykrywania awarii, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, elektroniczne monitorowanie identyfikujących
informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie,
elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, platforma jako
usługa(PaaS), tworzenie platform komputerowych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, 45 usługi detektywistyczne.

(111) 338680
(220) 2020 08 03
(210) 516715
(151) 2021 02 01
(441) 2020 10 12
(732) KURCZAB AGNIESZKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Factory Park
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi hotelowe, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy.
(111) 338681
(220) 2020 08 03
(210) 516716
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW 146 g mięsa na 100 g produktu FRADERKI SNACKI
WIEPRZOWE BEZ DODATKU GLUTAMINIANU SODU BEZ DODATKU
FOSFORANÓW ŻRÓDŁO BIAŁKA
(540)

(591) czarny, czerwony, żółty, różowy, brązowy, zielony, biały
(531) 05.01.16, 08.05.03, 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 338682
(220) 2020 08 04
(210) 516718
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) farmalityka
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 19.11.13, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, broszury, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), rollup, bannery, ścianki reklamowe,
standy, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy],
pióra i długopisy [artykuły biurowe], podstawki do długopisów
i ołówków, ołówki, notatniki [notesy], materiały do pisania, książki, podręczniki [książki], rejestry, księgi główne [książki], zakładki
do książek, publikacje drukowane, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], aktówki [artykuły biurowe], atlasy, biuletyny informacyjne,
czasopisma [periodyki], etui na identyfikatory [artykuły biurowe],
formularze [blankiety, druki], gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], papier,
papier do pisania [listowy], podkładki na biurko, prospekty, ulotki, 18 aktówki, teczki konferencyjne, plecaki, torby, parasole, 25
odzież, koszulki z krótkim rękawem, czapki jako nakrycia głowy,
daszki do czapek, kurtki, nakrycia głowy, bluzy, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów handlowych,
41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
usługi muzeów [wystawy], organizowanie i prowadzenie konferencji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie książek, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], informacja o edukacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], wyższe uczelnie
[edukacja], doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów
sportowych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
sprawdziany edukacyjne, 44 uprawa roślin, ogrodnictwo krajobrazowe.

(111) 338683
(220) 2020 08 03
(210) 516719
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SZYNKA Z Liściem BOGACTWO SMAKU
I AROMATU KOLEKCJA SZYNEK Z SOKOŁOWA
(540)
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(540)

(591) czerwony, żółty, biały, brązowy, różowy, zielony
(531) 05.01.16, 08.05.02, 08.05.99, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 338685
(220) 2020 08 03
(210) 516721
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOCZEK ROLOWANY z Liściem BOGACTWO
SMAKU I AROMATU KOLEKCJA WĘDLIN Z SOKOŁOWA
(540)

(591) czerwony, żółty, biały, brązowy, różowy, niebieski, zielony
(531) 05.01.16, 08.05.01, 08.05.99, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 338686
(220) 2020 08 03
(210) 516722
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOCZEK z Liściem BOGACTWO SMAKU I AROMATU
KOLEKCJA WĘDLIN Z SOKOŁOWA
(540)

(591) czerwony, żółty, biały, brązowy, zielony, różowy
(531) 05.01.16, 08.05.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 338684
(220) 2020 08 03
(210) 516720
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KARCZEK z Liściem BOGACTWO SMAKU I AROMATU
KOLEKCJA WĘDLIN Z SOKOŁOWA

(591) czerwony, żółty, biały, brązowy, różowy, zielony
(531) 05.01.16, 08.05.02, 08.05.99, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(111) 338687
(220) 2020 08 03
(210) 516725
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SCHAB z Liściem BOGACTWO SMAKU I AROMATU
KOLEKCJA WĘDLIN Z SOKOŁOWA
(540)

(591) czerwony, żółty, biały, brązowy, różowy, zielony
(531) 05.01.16, 08.05.01, 08.05.99, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 338688
(220) 2020 08 03
(210) 516732
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732) BARAN GRZEGORZ F.H.U. BOLOILOLO, Siepraw (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) boloilolo.pl
(540)

(591) żółty, biału, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.01, 02.01.25, 09.07.21, 14.07.06, 14.07.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży internetowej związane z następującymi produktami: akcesoria
do bram garażowych metalowych i niemetalowych, w tym między
innymi elementy montażowe do bram uchylnych, elementy montażowe do bram segmentowych, okucia do drzwi i bram, zamki i klamki oraz akcesoria do drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym sprzedaży internetowej związane z następującymi produktami: akcesoria biurowe, w tym między innymi papier do drukarek,
materiały piśmienne i do rysowania, kleje, przybory szkolne, taśmy
papierowe, taśmy klejące, bloki rysunkowe taśmy pakowe, taśmy
dwustronne, taśmy specjalistyczne, taśmy ostrzegające, folie stretch,
w tym spożywcze, folie aluminiowe spożywcze, worki na odpady,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży internetowej związane z następującymi produktami: akcesoria budowlane,
w tym między innymi kątowniki montażowe, narożniki montażowe,
łączniki płaskie, podstawy do słupów nośnych i montażowych, zasuwy, silikony, artykuły malarskie, odzież robocza i BHP, narzędzia
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, w tym ręcznie sterowane, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, w tym sprzedaży internetowej związane z następującymi
produktami: elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne, narzędzia
hydrauliczne, wyposażenia ogrodów, w tym między innymi myjki
ciśnieniowe, odkurzacze, węże ogrodowe, złączniki, narzędzia rolnicze, ogrodnicze, nawadniające i do kształtowania krajobrazu, narzędzia, w tym między innymi wiertła, brzeszczoty, pilniki, tarcze, materiały ścierne, urządzenia nawadniające, w tym między innymi pompy
wodne, zbiorniki przeponowe, elementy hydrauliczne, akcesoria
do pomp wodnych, w tym części zamienne, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży internetowej związane z następującymi produktami: środki czystości, w tym między innymi papier
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toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do mycia, armatura, w tym między innymi baterie łazienkowe i kuchenne, umywalki, zawory, baterie prysznicowe, akcesoria samochodowe, w tym łańcuchy śniegowe,
sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów.

(111) 338689
(220) 2020 08 03
(210) 516733
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) DPA-ATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dpa antykorozja-termotechnika-izolacje
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi zabezpieczania przed korozją, usługi izolacyjne, renowacja betonu, oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, obróbka przeciwkorozyjna, naprawy betonu, malowanie
metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, izolacja rur,
izolacja rurociągów, 42 projektowanie techniczne i doradztwo, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego.
(111) 338690
(220) 2020 08 03
(151) 2021 01 29
(441) 2020 10 05
(732) BIO PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Less IS MORE
(540)

(210) 516735

(591) złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 338691
(220) 2020 08 03
(210) 516738
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SZYNKA KLASYCZNA Gotowana BOGACTWO
SMAKU I AROMATU KOLEKCJA SZYNEK Z SOKOŁOWA
(540)

(591) czerwony, żółty, biały, brązowy, różowy, zielony
(531) 05.01.16, 08.05.01, 08.05.02, 05.03.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(111) 338692
(220) 2020 08 03
(210) 516739
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW 146g mięsa na 100g produktu FRADERKI LONG
SNACKI WIEPRZOWE BEZ DODATKU GLUTAMINIANU SODU BEZ
DODATKU FOSFORANÓW ŹRÓDŁO BIAŁKA
(540)

(591) czarny, czerwony, żółty, różowy, brązowy, biały
(531) 05.01.16, 08.05.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 338693
(220) 2020 08 04
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 05
(732) APC KUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kuma dla profesjonalistów od 1990
(540)

(210) 516768

(591) czarny, niebieski
(531) 09.07.19, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do piekarnictwa, cukiernictwa,
lodziarstwa i gastronomii, 29 mleko, wyroby mleczarskie, jaja, oleje
i tłuszcze jadalne, 30 zboża, cukier, czekolada, wyroby cukiernicze
i piekarskie, herbata, kawa, kakao, przyprawy, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona, pasze dla zwierząt.
(111) 338694
(220) 2020 08 04
(210) 516777
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) LUTYŃSKI MARCIN, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ralf Stetysz
(510), (511) 12 samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich,
25 odzież.
(111) 338695
(220) 2020 08 04
(210) 516783
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) STACJA GRAWITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stacja Grawitacja
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, artykuły i sprzęt sportowy, 35
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pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw
w ramach franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie
franchisingu, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami
na zasadach franchisingu, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 45 porady prawne w zakresie franchisingu, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu.

(111) 338696
(220) 2020 08 04
(210) 516785
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) KANIEWSKI TOMASZ, Turek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ACCIRING
(510), (511) 6 okucia meblowe z metalu, metalowe okucia stolarskie,
stojaki metalowe, 20 meble, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble ogrodowe, meble tapicerowane, krzesła, krzesła
biurowe, fotele biurowe, fotele tapicerowane, szezlongi, krzesła barowe, stołki barowe, ścianki działowe niemetalowe [meble], przenośne ścianki działowe [meble] metalowe, ścianki działowe w postaci
mebli [przepierzenia], wolnostojące biurowe ścianki działowe, przenośne ścianki biurowe, stelaże do foteli, stelaże metalowe jako części
mebli, 40 produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób
trzecich, 42 projektowanie mebli, projektowanie mebli biurowych,
usługi doradcze w zakresie projektowania i wytwarzania mebli, planowanie techniczne i zarządzanie projektami technicznymi w zakresie opracowywania mebli, planowanie techniczne i zarządzanie projektami technicznymi w zakresie projektowania i wytwarzania mebli.
(111) 338697
(220) 2020 08 05
(210) 516792
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CW CZARNA WOŁGA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 27.01.01,
27.01.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 41 pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wydawnicze i reporterskie, kabarety, usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej
i kabaretu, rozrywka, kabarety i dyskoteki, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 338698
(220) 2020 08 05
(210) 516794
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 05
(732) PACHOLCZYK TOMASZ ACTIV, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) El Cartel
(510), (511) 2 barwniki do tatuaży, tusze do tatuaży, barwniki spożywcze [pigmenty spożywcze], barwniki spożywcze, 3 tatuaże zmywalne
do celów kosmetycznych, 8 igły do tatuaży, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, przyrządy do tatuowania, sterylne przyrządy
do przekłuwania ciała, ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, 10 przykrycia do celów znieczulenia ogólnego, aparatura i instrumenty chirurgiczne, uchwyty do igieł do użytku chirurgicznego, igły do akupunktury, 16 afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, plakaty z papieru, jednorazowe produkty papierowe,

Nr 14/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

materiały drukowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, druki, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, 35 usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi
handlu detalicznego w zakresie baterii, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów na reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje
reklamowe, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie dotyczące marketingu, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, ogłoszenia drobne, oferowanie próbek produktów, plakaty reklamowe-rozlepianie, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań
wideo do celów reklamowych, produkcja reklam, promocja sprzedaży,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, projektowanie ulotek reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej,
wykonywanie materiałów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, 44 kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, laserowe usuwanie tatuaży, salony tatuażu, usługi w zakresie tatuażu, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla
ludzi, przekłuwanie ciała, tatuowanie, ozdabianie ciała, usługi terapii
mikroigłowej, usługi tatuażu brwi, usługi w zakresie mikropigmentacji,
usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne dla ciała.

(111) 338699
(220) 2020 08 05
(210) 516796
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) MONTOYA MARK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUTORINGO
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe związane z edukacją
dzieci, 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów.
(111) 338700
(220) 2020 08 05
(210) 516800
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 05
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOSTKA PGG
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe .
(111) 338701
(220) 2020 08 05
(210) 516809
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 12
(732) GIFTED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gifted.
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(540)

(591) granatowy
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 materiały drukowane, drukowany materiał promocyjny, kartki z życzeniami, kartki okolicznościowe na zawiadomienia
i podziękowania, kartki rocznicowe, kartki świąteczne, kartki urodzinowe, kartki z podziękowaniami, kartonowe pudełka na prezenty, opakowania na prezenty, papierowe torby na prezenty, pudełka
na prezenty, pudełka na prezenty z papieru, torby na prezenty, 35
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dla towarów w zakresie pielęgnacji, produktów perfumeryjnych i kosmetyków, odzieży i akcesoriów odzieżowych, akcesoriów mody, tekstyliów, pasmanterii, wyrobów skórzanych, biżuterii, mebli, toreb i kuferków, toreb skórzanych,
walizek, akcesoriów do wystroju wnętrz, akcesoriów sportowych
i wellness, wyrobów ceramicznych, wyrobów ze szkła i porcelany,
przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, preparatów
zapachowych do wnętrz i świec, zapałek, produktów i akcesoriów
dziecięcych, zabawek, artykułów spożywczych, agencje reklamowe,
projektowanie materiałów reklamowych, przygotowanie materiałów
reklamowych, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, nabywanie towarów i usług dla
innych firm, agencje importowe i eksportowe, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 39 pakowanie prezentów, pakowanie towarów na upominki, doręczanie prezentów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
logistyka transportu.
(111) 338702
(220) 2020 08 05
(210) 516811
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) BOREK DRINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borek Stary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOREK DRINKS
(510), (511) 30 napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], 32 woda [napoje], woda gazowana wzbogacona witaminami
[napoje], woda kokosowa jako napój, woda mineralna [napoje], woda
mineralizowana [napoje], bezalkoholowe napoje gazowane, wody
gazowane, wody mineralne i gazowane, aromatyzowane napoje
gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych.
(111) 338703
(220) 2020 08 05
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) MAŁEK MATEUSZ, Rabka-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLINA BARW
(540)

(210) 516812

(591) złoty, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 07.01.08, 07.01.24, 29.01.12
(510), (511) 36 dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa domów, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, wynajem budynków, wynajem
domów, wynajem domów do wynajęcia, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem mieszkań i pomieszczeń
biurowych, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], wynajem nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane
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z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków.

(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, olejki naturalne do celów kosmetycznych.

(111) 338704
(220) 2020 08 05
(210) 516817
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) ECOCARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecocarbo
(540)

(111) 338707
(220) 2020 08 05
(210) 516823
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) PASIKONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKOWRONEK LEĆMY PO ZAKUPY
(540)

(591) biały, zielony, czarny, żółty
(531) 04.05.03, 04.05.21, 07.01.08, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie
reklamy, promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, gromadzenie w jednym
miejscu towarów w celach eksploatacyjnych i sprzedaży, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów
oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki zwłaszcza worki.
(111) 338705
(220) 2020 08 05
(210) 516819
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JD500
(510), (511) 8 przybory do manicure i pedicure, cążki do obcinania
paznokci [narzędzia ręczne], cążki do skórek, elektryczne pilniki
do stóp, elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, elektryczne zestawy do pedicure’u, głowice obrotowe do pilników do stóp
do usuwania zrogowaciałej skóry, nieelektryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci, obcinacze do paznokci, elektryczne
lub nieelektryczne obcinacze do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne pilniki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne pilniki
do stóp, pilniki igłowe do paznokci, polerki do paznokci do manicure elektryczne lub nieelektryczne polerki do paznokci, przybory
do manikiuru, przybory do pedicure, przyrządy do usuwania skórek,
wymienne głowice obrotowe do elektrycznych pilników do paznokci, zestawy elektrycznych lub nieelektrycznych przyrządów do manicure, zestawy do manicure, elektryczne zestawy elektrycznych lub
nieelektrycznych przyrządów do pedicure, frezarki do paznokci.
(111) 338706
(220) 2020 08 06
(210) 516820
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) JOUHRI MAGDALENA EMBM SOLUTIONS, Jaroszowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELIKSIR MAROKA
(540)

(591) złoty
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.02

(591) różowy, niebieski, czarny, biały
(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż, w tym przez Internet artykułów spożywczych
i przemysłowych, usługi w zakresie handlu: usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą w tym administrowanie siecią
handlową, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, wydawanie
i dystrybucja materiałów reklamowych, broszur, gazetek, prospektów, ulotek, doradztwo w zarządzaniu siecią handlową, organizowanie targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów w celach handlowych
i reklamowych, wynajem dystrybutorów automatycznych, usługi
biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, pośrednictwo handlowe, usługi agencji importowe
eksportowej, reprezentowanie interesów osób trzecich, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
usługi związane ze sprzedażą wysyłkową, pośrednictwo w sprzedaży
powierzchni na cele reklamowe, organizowanie sieci handlowej i usługi franchisingowe, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu
do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych,
automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, 39 usługi przewozu, transport, pakowanie i składowanie towarów, przewożenie i dostarczanie towarów konsumentom,
wynajmowanie pojazdów, konfekcjonowanie towarów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, kawiarnia, kafeterie [bufety], lodziarnie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie, przygotowywanie posiłków i napojów, snack-bary, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów kawowych,
usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi kateringowe, usługi restauracji fast-food, winiarnie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, prowadzenie
domów opieki dla seniorów.
(111) 338708
(220) 2020 08 05
(210) 516826
(151) 2021 01 22
(441) 2020 09 28
(732) CHAŁUBIEC WIOLETTA GRUPA VLEX, Miasteczko Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APART K2
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.01, 03.04.07, 06.01.02, 25.01.06

Nr 14/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 43 usługi gastronomiczne w tym prowadzenie barów,
restauracji, moteli, pensjonatów, usługi cateringowe, usługi hotelarskie, wynajmowanie pomieszczeń i kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(111) 338709
(220) 2020 08 05
(151) 2021 01 25
(441) 2020 10 05
(732) CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPLENDIVO EST. 2000
(540)
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(540) PRZEDSIĘBIORCY PRACOWNICY PODATNICY 3P
(540)

(210) 516827

(591) szary
(531) 29.01.06, 27.05.01, 24.09.02, 24.01.09
(510), (511) 5 preparaty do mycia zwierząt, preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, środki do mycia psów, lotony dla
psów, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 31 pożywienie dla
psów, kotów i innych zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż i ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, suchary dla psów, ziarno do żywienia
zwierząt, algi spożywcze dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako pokarm dla
zwierząt, mączka dla zwierząt, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane
dla zwierząt, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze
dla kotów, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbożowe
będące paszą dla zwierząt, jadalne przysmaki dla kotów, jadalne
przysmaki dla psów, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający
się z ryb, pasze zwierzęce w formie granulek, napoje dla zwierząt
z rodziny psów, napoje dla zwierząt domowych, napoje dla kotów,
mieszanki paszowe dla zwierząt, kości do żucia dla psów, kości dla
psów, karmy dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących
udział w gonitwach, karma dla królików, karma dla koni, karma dla
gryzoni, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne smakołyki dla koni,
jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt, ciastka dla szczeniaków, ciastka
dla kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia
psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia
zwierząt, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów,
artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze
o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku
wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze dla szczeniąt,
artykuły jadalne do żucia dla psów, algarobilla [pasza dla zwierząt],
produkty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, papier ścierny dla zwierząt domowych jako ściółka, piasek aromatyczny
dla zwierząt domowych jako ściółka.
(111) 338710
(220) 2020 08 05
(210) 516828
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) FUDALA WŁADYSŁAW SOUVENIR, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) biały, złoty, czerwony
(531) 01.17.11, 26.04.17, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 27.05.05,
27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 35 polityczne badania sondażowe, usługi reklamy politycznej, sporządzanie statystyk politycznych, rekrutacja działaczy
politycznych, rekrutacja ochotników politycznych, 36 usługi zbierania funduszy na cele polityczne, pozyskiwanie funduszy politycznych, doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy politycznych, 45
usługi polityczne, doradztwo polityczne, porady polityczne, usługi
komunikacji politycznej, badania i analizy polityczne, usługi w zakresie lobbingu politycznego, organizowanie spotkań politycznych,
usługi informacji politycznych, doradztwo w zakresie kampanii politycznych.
(111) 338711
(220) 2020 08 06
(210) 516829
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) STADRYNIAK GRZEGORZ PROMODE, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dolce Vita
(540)

(531) 08.01.18, 26.13.25, 02.09.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 43 lodziarnie, kawiarnia.
(111) 338712
(220) 2020 08 06
(210) 516830
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) STADRYNIAK GRZEGORZ PROMODE, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAHARI
(540)

(531) 18.04.01, 18.04.02, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 12 jachty.
(111) 338713
(220) 2020 08 06
(210) 516831
(151) 2021 01 22
(441) 2020 09 28
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUR
(510), (511) 30 produkty żywnościowe niskocukrowe, takie jak ciasteczka, słodkie bułeczki typu muffin, płatki zbożowe, cukierki, batoniki proteinowe, produkty odżywcze, inne niż do użytku medycznego, sosy, batony zbożowe i energetyczne, chleb, chrupiące pieczywo,
ciasta, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta wegańskie, ciasteczka, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada
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mleczna, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, chipsy na bazie zbóż, dodatki smakowe i przyprawy,
ekstrakty przypraw, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [na bazie
czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe sosy, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe potrawy na bazie makaronu,
kakao, kawa, herbata, keczup [sos], lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, mąka, makarony, mięsne sosy, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, musy,
muesli, owsianka, pasty warzywne [sosy], pasty na bazie czekolady,
pikantne sosy, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski na bazie ryżu, przekąski wieloziarniste,
przyprawy, ryż, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słone sosy, sosy owocowe, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, wafelki, zboża, gotowe potrawy na bazie ryżu, potrawy gotowe na bazie makaronu, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie białkowych suplementów diety, dodatków witaminowych
i mineralnych, mineralnych suplementów diety, suplementów diety
zawierających enzymy, suplementów diety zawierające glukozę, suplementów diety zawierające kazeinę, napoi z dodatkami dietetycznymi, preparatów pobudzających apetyt, preparatów witaminowych
w postaci suplementów diety, proszków jako zamienników posiłków,
suplementów diety sporządzonych głównie z minerałów, suplementów diety z białkiem sojowym, sosów, dań gotowych z suchych lub
płynnych zawierających głownie ryż, dań gotowych głównie z mięsa, dań gotowych głównie z warzyw, frużeliny owocowe, kremów
spożywczych, żywności dietetycznej na bazie białka spożywczego i/
lub lipidów, żywności o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, żywności dietetycznej
z zawartością drobiu, żywności dietetycznej do celów leczniczych,
żywności dietetycznej do celów nieleczniczych, ciasteczek, płatków
zbożowych, cukierków, batoników proteinowych, soków, produktów
odżywczych innych niż do użytku medycznego, batonów zbożowych i energetycznych, chleba, chrupiącego pieczywa, ciast, ciast
mrożonych nadziewanych mięsem i warzywami, ciast wegańskich,
ciasteczek, czekolady, czekolady bezmlecznej, czekolady mlecznej,
dań na bazie ryżu, dań liofilizowanych, których głównym składnikiem jest ryż, dań liofilizowane, których głównym składnikiem jest
makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
chipsów na bazie zbóż, dodatków smakowe i przypraw, ekstraktów
przypraw, gotowych dań z ryżu, gotowych deserów [na bazie czekolady], gotowych przekąsek na bazie zbóż, gotowych potrawy na bazie makaronu, kaka, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów,
keczupu [sos], lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, mąki, makaronów, mięsnych sosów, muesli, owsianek, past warzywnych [sosy], past na bazie czekolady, płatków śniadaniowych,
przetworów spożywczych na bazie ziaren, przekąsek na bazie ryżu,
przekąsek wieloziarnistych, przyprawy, ryżu, słodkich wyrobów cukierniczych, słonych sosów, sosów owocowych, suchych i świeżych
makaronów, klusek i pierogów, wafelków, gotowych potraw na bazie
ryżu, potraw gotowych na bazie makaronu.

(111) 338714
(220) 2020 08 06
(210) 516832
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BYK
(510), (511) 30 produkty żywnościowe niskocukrowe takie jak ciasteczka, słodkie bułeczki typu muffin, płatki zbożowe, cukierki, batony na bazie zbóż, batony na bazie sezamu, sosy, batony zbożowe
i energetyczne, chleb, chrupiące pieczywo, ciasta, ciasta mrożone
nadziewane mięsem i warzywami, ciasta wegańskie, ciasteczka,
czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada mleczna, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, chipsy
na bazie zbóż, dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty przypraw,
gotowe dania z ryżu, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe
desery [wyroby piekarnicze], gotowe sosy, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe potrawy na bazie makaronu, kakao, kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, keczup [sos], lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, mąka, makarony, mięsne sosy, mieszanki
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spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, musy, muesli, owsianka, pasty warzywne [sosy], pasty na bazie czekolady, pikantne sosy, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik,
przekąski wykonane z ryżu, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski na bazie ryżu, przekąski
wieloziarniste, przyprawy, ryż, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla
celów medycznych), słone sosy, sosy owocowe, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, wafelki, zboża, gotowe potrawy na bazie
ryżu, potrawy gotowe na bazie makaronu, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie białkowych suplementów diety,
dodatków witaminowych i mineralnych, mineralnych suplementów
diety, suplementów diety zawierających enzymy, suplementów
diety zawierające glukozę, suplementów diety zawierające kazeinę, napoi z dodatkami dietetycznymi, preparatów pobudzających
apetyt, preparatów witaminowych w postaci suplementów diety,
proszków jako zamienników posiłków, suplementów diety sporządzonych głównie z minerałów, suplementów diety z białkiem sojowym, sosów, dań gotowych z suchych lub płynnych zawierających
głownie ryż, dań gotowych głównie z mięsa, dań gotowych głównie z warzyw, frużeliny owocowe, kremów spożywczych, żywności
dietetycznej na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, żywności
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, żywności dietetycznej z zawartością drobiu,
żywności dietetycznej do celów leczniczych, żywności dietetycznej
do celów nieleczniczych, ciasteczek, płatków zbożowych, cukierków,
batoników proteinowych, soków, produktów odżywczych innych
niż do użytku medycznego, batonów zbożowych i energetycznych,
chleba, chrupiącego pieczywa, ciast, ciast mrożonych nadziewanych
mięsem i warzywami, ciast wegańskich, ciasteczek, czekolady, czekolady bezmlecznej, czekolady mlecznej, dań na bazie ryżu, dań liofilizowanych, których głównym składnikiem jest ryż, dań liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, dania gotowe suche lub
w płynie, zawierające głównie ryż, chipsów na bazie zbóż, dodatków
smakowe i przypraw, ekstraktów przypraw, gotowych dań z ryżu, gotowych deserów [na bazie czekolady], gotowych przekąsek na bazie
zbóż, gotowych potrawy na bazie makaronu, kaka, kawy, herbaty,
kakao i namiastek tych towarów, keczupu [sos], lodów spożywczych,
mrożonych jogurtów i sorbetów, mąki, makaronów, mięsnych sosów,
muesli, owsianek, past warzywnych [sosy], past na bazie czekolady,
płatków śniadaniowych, przetworów spożywczych na bazie ziaren,
przekąsek na bazie ryżu, przekąsek wieloziarnistych, ryżu, słodkich
wyrobów cukierniczych, słonych sosów, sosów owocowych, suchych
i świeżych makaronów, klusek i pierogów, wafelków i, gotowych potraw na bazie ryżu, potraw gotowych na bazie makaronu.

(111) 338715
(220) 2020 08 06
(210) 516833
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZTOS
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, batony proteinowe wzbogacone o składniki odżywcze do celów leczniczych i profilaktycznych,
suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety składające się z aminokwasów,
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
dodatki dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności, preparaty
dietetyczne i odżywcze, mieszanki do picia będące suplementami
diety, koktajle białkowe, dodatki odżywcze, suplementy odżywcze
na bazie białkowej i węglowodanowej, suplementy żywnościowe
dla sportowców składające się głównie z protein, uzupełniające dodatki do żywności zwłaszcza dla sportowców głównie składające się
z protein, węglowodanów, hydrolizatów, substancji witalizujących,
witamin, substancji mineralnych, wyżej wymienione towary także
w postaci proszków, granulatów, tabletek, kapsułek, past, batonów
i w postaci płynnej do celów niemedycznych, 30 produkty żywnościowe niskocukrowe takie jak ciasteczka, słodkie bułeczki typu muffin, płatki zbożowe, cukierki, batony na bazie zbóż, batony na bazie
sezamu, sosy, batony zbożowe i energetyczne, chleb, chrupiące
pieczywo, ciasta, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta wegańskie, ciasteczka, czekolada, czekolada bezmleczna,
czekolada mleczna, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane, których
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głównym składnikiem jest ryż, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, chipsy na bazie zbóż, dodatki smakowe i przyprawy,
ekstrakty przypraw, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [na bazie
czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe sosy, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe potrawy na bazie makaronu,
kakao, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, keczup [sos],
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, mąka, makarony,
mięsne sosy, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, musy, muesli, owsianka, pasty warzywne
[sosy], pasty na bazie czekolady, pikantne sosy, płatki śniadaniowe,
owsianka i grysik, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wytwarzane
z muesli, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski na bazie
ryżu, przekąski wieloziarniste, przyprawy, ryż, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słone sosy, sosy owocowe, suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, wafelki, zboża, gotowe potrawy
na bazie ryżu, potrawy gotowe na bazie makaronu, 35 usługi handlu
detalicznego i hurtowego w zakresie białkowych suplementów diety, dodatków witaminowych i mineralnych, mineralnych suplementów diety, suplementów diety zawierających enzymy, suplementów
diety zawierające glukozę, suplementów diety zawierające kazeinę, napoi z dodatkami dietetycznymi, preparatów pobudzających
apetyt, preparatów witaminowych w postaci suplementów diety,
proszków jako zamienników posiłków, suplementów diety sporządzonych głównie z minerałów, suplementów diety z białkiem sojowym, sosów, dań gotowych z suchych lub płynnych zawierających
głownie ryż, dań gotowych głównie z mięsa, dań gotowych głównie z warzyw, frużeliny owocowe, kremów spożywczych, żywności
dietetycznej na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, żywności
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, żywności dietetycznej z zawartością drobiu,
żywności dietetycznej do celów leczniczych, żywności dietetycznej
do celów nieleczniczych, ciasteczek, płatków zbożowych, cukierków,
batoników proteinowych, soków, produktów odżywczych innych
niż do użytku medycznego, batonów zbożowych i energetycznych,
chleba, chrupiącego pieczywa, ciast, ciast mrożonych nadziewanych
mięsem i warzywami, ciast wegańskich, ciasteczek, czekolady, czekolady bezmlecznej, czekolady mlecznej, dań na bazie ryżu, dań liofilizowanych, których głównym składnikiem jest ryż, dań liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, dania gotowe suche lub
w płynie, zawierające głównie ryż, chipsów na bazie zbóż, dodatków
smakowe i przypraw, ekstraktów przypraw, gotowych dań z ryżu, gotowych deserów [na bazie czekolady], gotowych przekąsek na bazie
zbóż, gotowych potrawy na bazie makaronu, kaka, kawy, herbaty,
kakao i namiastek tych towarów, keczupu [sos], lodów spożywczych,
mrożonych jogurtów i sorbetów, mąki, makaronów, mięsnych sosów,
muesli, owsianek, past warzywnych [sosy], past na bazie czekolady,
płatków śniadaniowych, przetworów spożywczych na bazie ziaren,
przekąsek na bazie ryżu, przekąsek wieloziarnistych, ryżu, słodkich
wyrobów cukierniczych, słonych sosów, sosów owocowych, suchych
i świeżych makaronów, klusek i pierogów, wafelków i, gotowych potraw na bazie ryżu, potraw gotowych na bazie makaronu.

(111) 338716
(220) 2020 08 06
(210) 516836
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) DUOLIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Więckowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DuoLife
(510), (511) 3 krem do twarzy, kremy, emulsje i żele nawilżające,
kremy i balsamy do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy
kojące do użytku kosmetycznego, kremy konserwujące do skóry,
kremy korygujące, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, kremy na noc, kremy
na noc [kosmetyki], kremy nawilżające, kremy nawilżające do użytku
kosmetycznego, kremy nawilżające po goleniu, kremy nielecznicze,
kremy ochronne, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do twarzy, kremy do skóry [nielecznicze], kremy do skóry, kremy
do rozjaśniania skóry, kremy do redukcji cellulitu, kosmetyki w postaci kremów, masło do rąk i ciała, masło do ciała, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów w kostce, odżywki
do włosów dla niemowląt, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki pielęgnacyjne
do włosów, odżywki stosowane na włosy, krem do opalania, szampo-
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ny do użytku osobistego, szampony w kostkach, szampony do ciała,
szampony dla niemowląt, szampony do włosów, szampon do włosów, suche szampony, szampony zmiękczające, szampony przeciwłupieżowe, szampony nielecznicze, szampony, peelingi do twarzy
[kosmetyki], preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi],
preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], peelingi złuszczające do twarzy, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające
do stóp, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do celów
kosmetycznych, serum do układania włosów, peeling do stóp, nielecznicze peelingi do twarzy, kosmetyczne peelingi do ciała, serum
do twarzy do celów kosmetycznych, krem do rąk, serum do pielęgnacji włosów, serum zapobiegające starzeniu się, nielecznicze serum
do skóry, serum do celów kosmetycznych, serum do włosów, serum
pielęgnacyjne, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nielecznicze
kremy do ciała, nielecznicze kremy do kąpieli, nielecznicze kremy
do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze
kremy do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze kremy pod oczy, nielecznicze środki oczyszczające w kremie, nieleczniczy krem do twarzy, kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego],
zapachowe kremy do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji
ciała, kremy ochronne do włosów, kremy oczyszczające, kremy odżywcze, kremy odżywcze nielecznicze, kremy pielęgnacyjne do włosów, krem pod oczy, kremy do rąk, kremy do pielęgnacji włosów, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry, inne
niż do użytku medycznego, kremy do paznokci, kremy do opalania
skóry, kremy do opalania, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do oczyszczania skóry, kremy do oczyszczania
skóry [nielecznicze], kremy do mycia, kremy do masażu, nie do celów
leczniczych, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego],
kremy do golenia, kremy do depilacji, kremy do demakijażu, kremy
do ciała [kosmetyki], kremy do ciała, kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy
BB, kremowe mydło do ciała, krem z retinolem do celów kosmetycznych, krem przeciwzmarszczkowy, krem bazowy, odżywki nawilżające do włosów, odżywki do włosów: odżywki do paznokci, odżywki do ust, waciki nasączone środkami do demakijażu, preparaty
do demakijażu oczu, środki do demakijażu oczu, płyny kosmetyczne
do demakijażu, mleczko do demakijażu, preparaty do demakijażu,
mleczka do demakijażu, płyny do demakijażu, maski do twarzy, środki do demakijażu, maski do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], maski kosmetyczne, maski do pielęgnacji włosów, maska do ciała
w proszku [do użytku kosmetycznego], żele oczyszczające, żele pod
oczy, żele ochronne do włosów, żele pod prysznic, żel pod prysznic
i do kąpieli, pieniące się żele do kąpieli, żel do kąpieli, krem do skórek wokół paznokci, kremy perfumowane, kremy po goleniu, kremy
pod prysznic, kremy przeciw piegom, kremy przeciw starzeniu się
skóry, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy przed goleniem, kremy
redukujące plamy starcze, kremy samoopalające, kremy samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], kremy ujędrniające
skórę, kremy wybielające do skóry, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy złuszczające, mydła w kremie do mycia, mydła w kremie,
maseczki do ciała w kremie, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy
i ciała [kosmetyki], kremy kosmetyczne do rąk, kremy do twarzy [kosmetyki], kremy do utrwalania fryzury, kremy do włosów, krem do jasnej karnacji, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele do ciała,
żele do opalania, żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
żele do demakijażu, żele do golenia, żele do kąpieli i pod prysznic
nie do celów medycznych, żele do rąk, szampony przeciwłupieżowe,
nie do celów leczniczych, żele do włosów, żele do użytku kosmetycznego, żele do stylizacji włosów, żele do twarzy, żele do twarzy i ciała
[kosmetyki], kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki w formie żelu,
nielecznicze żele do kąpieli, mydła w żelu, mydła w postaci żelu, mydła i żele, szampon w piance dla niemowląt, nielecznicze szampony
do włosów, szampony z odżywką do włosów, płukanki do włosów
[szampon z odżywką], 5 suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z aminokwasów,
suplementy diety składające się z witamin, zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy odżywcze składające się z magnezu, suplementy odżywcze składające się z wapnia,
suplementy diety składające się z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
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leczniczych, suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety,
białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne
suplementy odżywcze, suplementy z wapniem, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla niemowląt, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię
lniane, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające kiełki
pszenicy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety zawierające pyłek
kwiatowy.

(111) 338717
(220) 2020 08 06
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) WITULSKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 516841
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(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 urządzenia CNC do nakładania kleju.
(111) 338720
(220) 2020 08 06
(210) 516855
(151) 2021 01 22
(441) 2020 09 28
(732) INSTYTUT ZDROWIA SOFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielno-Unieście (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOFRA TLENOTERAPIA NORMOBARYCZNA FITNESS PŁUC
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi w formie
tlenoterapii, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi w formie
tlenoterapii normobarycznej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi z wykorzystaniem komór normobarycznych, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi z wykorzystaniem zbiorników
ciśnieniowych, terapie tlenowe, usługi sanatoryjne, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi spa medycznych, usługi opieki medycznej
świadczone przez uzdrowiska [spa].
(111) 338721
(220) 2020 08 06
(210) 516865
(151) 2021 01 22
(441) 2020 09 28
(732) POTZ MARIA MOSAICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSAICON
(540)

(591) szary, biały, czarny
(531) 03.07.01, 03.07.16, 03.07.24, 18.05.08, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 41 warsztaty w celach szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów spadochronowych, przekazywanie know-how [szkolenia] spadochronowe.
(111) 338718
(220) 2020 08 06
(151) 2021 02 01
(441) 2020 10 12
(732) JAKUBIAK MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR KROTOSZYN 1896
(540)

(210) 516847

(591) biały, czarny, żółty, czerwony
(531) 05.03.02, 05.03.13, 05.03.15, 25.01.15, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane.
(111) 338719
(220) 2020 08 06
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732) FELIX LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FELIX GLUER

(531) 27.05.01, 26.04.12
(510), (511) 37 konserwacja nieruchomości, konserwacja mebli, konserwacja budynków, konserwacja dzieł sztuki, konserwacja i naprawy budynków, konserwacja i odnowa dzieł sztuki, odnowa, naprawa
i konserwacja mebli, nadzór budowlany, konsultacje budowlane,
usługi budowlane, naprawcze roboty budowlane, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
usługi generalnych wykonawców budowlanych, renowacja mebli,
renowacja budynków, renowacja dzieł architektonicznych, nadzór
nad renowacją budynków, remont nieruchomości, remontowanie
budynków, nadzór nad remontami budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi malowania dekoracyjnego,
usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, odnawianie dzieł
sztuki, restaurowanie dzieł sztuki, 42 projektowanie budowlane,
opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, doradztwo w zakresie
projektów architektonicznych i budowlanych, projektowanie wizualne, projektowanie budynków, projektowanie konstrukcji ozdobnych,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki.
(111) 338722
(220) 2020 08 07
(210) 516866
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 19
(732) ŁAPIŃSKI ROMAN ELAR TECHNIKA GRZEWCZA,
Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELAR
(540)

(210) 516850

(591) czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 7 odkurzacze centralne, 9 sondy głębokościowe, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 11 instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, instalacje centralnego ogrzewania, pompy ciepła, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do chłodzenia, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia do oświetlenia,
instalacje sanitarne, zawory do mieszalników do przewodów zaopatrujących w wodę, urządzenia do zaopatrywania w wodę, zawory
regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa następujących
towarów: odkurzacze centralne, sondy głębokościowe, urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, instalacje centralnego ogrzewania, pompy ciepła, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do chłodzenia, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia do oświetlenia,
instalacje sanitarne, zawory do mieszalników do przewodów zaopatrujących w wodę, urządzenia do zaopatrywania w wodę, zawory
regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne, 37 usługi
w zakresie montażu, serwisu i naprawy pomp cieplnych, urządzeń
do ogrzewania, urządzeń do chłodzenia, urządzeń klimatyzacyjnych,
urządzeń wentylacyjnych, instalacji sanitarnych, urządzeń do zaopatrywania w wodę, systemów rekuperacji ciepła, instalowanie systemów odkurzania centralnego.

(111) 338723
(220) 2020 08 06
(210) 516869
(151) 2021 02 12
(441) 2020 10 26
(732) CHEN CHUNHAI, Szanghaj (CN)
(540) (znak słowny)
(540) TTM
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, wyroby biżuteryjne,
dzbanki z metali szlachetnych [wyroby jubilerskie], puchary z metali
szlachetnych, patery z metali szlachetnych, breloczki, figurki z metali
szlachetnych, wyroby zegarmistrzowskie: zegarki, zegary, budziki,
korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace, puchary, kielichy, misy,
patery, sztućce, rozcinacze do listów, zakładki do książek, medale,
plakietki, breloki, przyrządy chronometryczne.
(111) 338724
(220) 2020 08 06
(210) 516872
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732) FRANCO HTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XINGLONG
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach.
(111) 338725
(220) 2020 08 07
(210) 516883
(151) 2021 02 12
(441) 2020 10 26
(732) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złoty Skalpel
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, w tym czasopisma, dzienniki
i książki, drukowane materiały reklamowe, 35 reklama, publikacja
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tekstów reklamowych, również za pośrednictwem Internetu, organizowanie imprez promocyjnych dla celów reklamowych lub handlowych, 41 usługi reporterskie, fotoreportaże, publikacja tekstów
innych niż reklamowe, także w trybie on-line, organizowanie konferencji, targów i wystaw w celach edukacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie konkursów dla celów edukacyjnych.

(111) 338726
(220) 2020 08 07
(210) 516888
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rapidentin
(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) 338727
(220) 2020 08 07
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) KAWIAROWSKI MARIUSZ, Marcinkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PanWoda.pl
(540)

(210) 516890

(591) czarny, żółty, niebieski, biały, fioletowy
(531) 18.01.09, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
sprzedaży produktów spożywczych, butelkowanej wody i napojów,
w tym wody gazowanej, niegazowanej, źródlanej i mineralnej, dozowników i dystrybutorów wody oraz soli zmiękczającej do uzdatniania wody, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
sprzedaży wysyłkowej oraz przez internet produktów spożywczych,
butelkowanej wody i napojów, w tym wody gazowanej, niegazowanej, źródlanej i mineralnej, dozowników i dystrybutorów wody oraz
soli zmiękczającej do uzdatniania wody, 39 usługi w zakresie dostawy butelkowanej wody i napojów bezpośrednio do klienta, w tym
do domów i biur, usługi w zakresie dostawy produktów spożywczych
bezpośrednio do klienta, w tym do domów i biur.
(111) 338728
(220) 2020 08 09
(210) 516911
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) LEWANDOWSKI KAROL SUPERTRAMP, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSEM PRZEZ SWIAT.PL
(540)

(591) beżowy, brązowy, szary, czerwony, czarny
(531) 05.01.12, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, podcasty, podcasty do pobrania, 16 książki, poradniki
[podręczniki], materiały drukowane, kalendarze, kalendarze ścienne,
plakaty z papieru, oprawione plakaty, mapy geograficzne, ilustrowa-
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ne mapy ścienne, publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne,
21 kubki, kubki podróżne, 25 odzież, odzież męska, odzież damska,
odzież dziecięca, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami,
koszulki dla dzieci, bluzki, skarpety, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania, książki audio, książki elektroniczne
do pobrania, książki, poradniki [podręczniki], materiały drukowane,
kalendarze, kalendarze ścienne, plakaty z papieru, oprawione plakaty, mapy geograficzne, ilustrowane mapy ścienne, publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, kubki, kubki podróżne, odzież, odzież
męska, odzież damska, odzież dziecięca, koszulki z krótkim rękawem,
koszulki z nadrukami, koszulki dla dzieci, bluzki, skarpety, 39 usługi
turystyczne, planowanie podróży, organizowanie podróży, organizowanie podróży samochodem, planowanie trasy podróży, usługi
w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą lądową, organizowanie wypraw zagranicznych, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów i kursów [szkolenia], zapewnianie
kursów instruktażowych związanych z podróżowaniem z przyczepą kempingową, publikowanie przewodników, map turystycznych,
spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez
podróżnych, szkolenia edukacyjne, organizowanie i prowadzenie
wykładów, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie
elektronicznej, tworzenie [opracowywanie] podcastów.

(111) 338729
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) POPOWICZ WOJCIECH, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANDALLIA
(540)

(210) 516913

(531) 26.07.25, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.04
(510), (511) 14 amulety będące biżuterią, amulety [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria,
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 i wyroby jubilerskie, 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 hodowlanych pereł,
biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana
z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych,
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 emalii cloisonné, biżuteria z diamentami, 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, bransoletki [biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], broszki pokryte
złotem [biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria], drut złoty
[biżuteria], fantazyjna biżuteria, jadeit [biżuteria], kamee [biżuteria],
klamry ze srebra [biżuteria], krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria],
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łańcuszki kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, krucyfiksy jako biżuteria, medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], nici
z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici ze złota [biżuteria], ozdoby [biżuteria], ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], perły [biżuteria], pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria]
wykonane z metali nieszlachetnych, pierścionki [biżuteria] z metali
szlachetnych, siatka z metali szlachetnych [biżuteria], srebrne nici [biżuteria], syntetyczne kamienie [biżuteria], szkło sztrasowe [sztuczna
biżuteria] (biżuteria z-), szpilki [biżuteria], szpilki ozdobne [biżuteria],
sztuczna biżuteria, sztuczna biżuteria na ciało, wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, wisiorki z bursztynu
będące biżuterią, wpinki do klapy [biżuteria], wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], wyroby jubilerskie [biżuteria], zawieszki
[biżuteria], zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych,
złote nici [biżuteria], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią.

(111) 338730
(220) 2020 08 10
(210) 516914
(151) 2021 02 12
(441) 2020 10 26
(732) GRAMY GROUP TWORUSZKA, STAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMENADA
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.04.09
(510), (511) 30 lody, wyroby cukiernicze, piekarnicze i słodycze, desery, kawa i substytuty kawy, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, lodziarni, barów szybkiej obsługi, punktów usług
gastronomicznych, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
cateringowe.
(111) 338731
(220) 2020 08 10
(210) 516915
(151) 2021 02 12
(441) 2020 10 26
(732) GRAMY GROUP TWORUSZKA, STAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRAMY GROUP
(510), (511) 30 lody, wyroby cukiernicze, piekarnicze i słodycze, desery, kawa i substytuty kawy, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, lodziarni, barów szybkiej obsługi, punktów usług
gastronomicznych, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
cateringowe.
(111) 338732
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maksio
(540)

(210) 516919

(591) niebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 03.06.03, 03.06.25, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08,
29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, zabawki i gry elektroniczne.
(111) 338733
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)

(210) 516920
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #DOGÓRYNOGAMI gra
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 24.17.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie,
gry logiczne.
(111) 338734
(220) 2020 08 10
(210) 516921
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) AMK PORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOMLA
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie wysyłania
wiadomości, usługi telekonferencyjne, usługi faksowe i telefoniczne,
obsługa on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych
tablic ogłoszeniowych w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, usługi w zakresie nadawania
programów, usługi agencji informacyjnych, umożliwianie dostępu
do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu, usługi dostawców usług internetowych, usługi portali internetowych, wynajmowanie sprzętu telekomunikacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług.
(111) 338735
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERA INFLUENCERA
(540)

(210) 516922

(591) ciemnoniebieski, niebieski, żółty, czerwony
(531) 01.01.04, 26.05.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie,
gry logiczne, gry planszowe.
(111) 338736
(220) 2020 09 10
(210) 518099
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) FXL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fakturaxl
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje
biurowe i biznesowe, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami,
oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie dla księgowości, programy
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie
baz danych on-line, oprogramowanie komputerowe do integracji
aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia
baz do wyszukiwania informacji i danych, komputerowe (programy-)
nagrane, komputerowe programy operacyjne, komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, komputerowe urządzenia
do programowania, oprogramowanie komputerowe [programy],
pakiety programów, nagrane programy komputerowe, programy
do drukarek, programy do przetwarzania danych, programy do magazynowania danych, programy i oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórko-
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wych, programy komputerowe, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do przetwarzania danych, programy
komputerowe dotyczące spraw finansowych, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, programy na smartfony, użytkowe
programy komputerowe do pobrania, wstępnie nagrane programy
komputerowe, 35 księgowość, skomputeryzowana księgowość, fakturowanie, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie fakturowania, sporządzanie faktur, rachunkowość, rachunkowość
komputerowa, skomputeryzowana rachunkowość, księgowość i rachunkowość, wystawianie rachunków, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, księgowanie kosztów,
prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, w szczególności księgowość, usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, 42 wynajem programów
komputerowych, wynajem oprogramowania i programów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, administracja serwerów, programowanie komputerów i projektowanie
oprogramowania, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych,
programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem,
programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania
i programów komputerowych, świadczenie usług informacyjnych,
konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie,
utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi doradztwa informatycznego.

(111) 338737
(220) 2019 04 02
(210) 498122
(151) 2019 11 19
(441) 2019 06 03
(732) MERKURY ATELIERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROFI-TEX-STYLE
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etui na karty [portfele], etui na karty
kredytowe, etui na klucze, etykiety skórzane, koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, myśliwskie
worki [akcesoria do polowań], organizery podróżne przystosowane
do bagażu, plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, przywieszki do bagażu, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej,
skórzane smycze, sznurkowe siatki na zakupy, sznurówki skórzane,
teczki konferencyjne, torby, walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 apaszki [chustki], bandany na szyję,
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, buty sportowe, buty
sznurowane, chustki [apaszki], czapki jako nakrycia głowy, dzianina
[odzież], fartuchy [odzież], kamizelki, kombinezony [odzież], koszule, kurtki [odzież], legginsy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, opaski
na głowę, paski [odzież], podkoszulki bez rękawów, rękawiczki, skarpetki, spódnice, swetry, szale.
(111) 338738
(220) 2019 07 16
(210) 502346
(151) 2021 05 20
(441) 2019 09 23
(732) INCAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) incat
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego
w zakresie team-sharing & body leasingu, sektora bankowego, sektora finansowego, sektora zarządzania transakcjami, sektora AML (ang.
Anti Money Laundering-przeciwdziałanie praniu pieniędzy) oraz sektora wykrywania nadużyć .

(111) 338739
(220) 2019 05 31
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKIAL JUNIOR w płynie
(540)
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(111) 338740
(220) 2020 07 03
(210) 515572
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) FABRYKA MASZYN LUBACZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubaczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FML
(540)

(210) 500571

(591) granatowy, niebieski, biały, zielony, żółty, różowy, czerwony
(531) 03.09.01, 03.09.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
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.

(531) 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych,
drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, spawane konstrukcje stalowe, 7
maszyny, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych),
pompy hamulcowe, przekładnie do maszyn, przekładanie do pojazdów wodnych i powietrznych, hamulce do maszyn, pompy, 12
przekładanie hydrokinetyczne, hamulce do pojazdów, przekładnie
do pojazdów lądowych, części i akcesoria do pojazdów, mechanizmy
napędowe do pojazdów, 40 obróbka mechaniczna metali, obróbka
metalurgiczna, obróbka powierzchni metalowych, obróbka skrawanie, spawanie.
(111) 338741
(220) 2020 06 26
(151) 2020 12 28
(441) 2020 08 31
(732) DOBOSZ SŁAWOMIR, Radomsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SKB
(540)

(210) 515221

(591) czerwony, biały, ciemnoniebieski
(531) 26.04.18, 27.05.99, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 6 arkusze stalowe do użytku w budownictwie, artykuły
metalowe do użytku w budownictwie, balustrady metalowe, balustrady metalowe do balkonów, balustrady metalowe do mostów, balustrady metalowe do ogrodzeń, banery reklamowe metalowe [konstrukcje], barierki bezpieczeństwa z metalu, barierki metalowe, bele
stalowe, belki budowlane z metalu, belki metalowe, belki metalowe
do celów budowlanych, belki stropowe metalowe, belki stropowe
z żelaza lub stali, belki z metali nieszlachetnych do budynków, belki
z metali nieszlachetnych do systemów szalowania, belki z metali nieszlachetnych na rusztowania, belki z metalu, blacharskie (materiały-)
dla budownictwa, blacharskie materiały budowlane, budowlane materiały metalowe, budynki będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, cegły budowlane (metalowe-), cegły ogniotrwałe z metalu, cegły pół ogniotrwałe z metalu, ciągliwe palisady metalowe,
ciągnione i polerowane pręty metalowe, cieplarnie metalowe będące nieruchomymi konstrukcjami budowlanymi, cokoły (metalowe)
[konstrukcje], części budowli z metalu, części połączeniowe do rur
z metalu, części zamków z metalu, czopy metalowe, dachowe rynny
metalowe, dachy (pokrycia-) metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, drobne wyroby metalowe, dźwigary metalowe, dźwigary metalowe do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie,
fasady metalowe, fasety metalowe, formy metalowe do odlewania
metali, formy metalowe do wytwarzania produktów betonowych,
giętkie rurki metalowe, głowice metalowe będące częściami filarów,
głowice metalowe będące częściami kolumn, gotowe do montażu
budynki z metalu, gotowe elementy budowlane [metalowe], gwintowane pręty metalowe, gwoździe, haki metalowe do użytku w budownictwie, izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych,
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kable, druty i łańcuchy, z metalu, kanalizacja (rury rozgałęźne do-)
metalowe, kanały metalowe, kanały metalowe do ukrywania rur wodociągowych, kanały metalowe na rury wentylacyjne, kanały przewodowe (nieelektryczne) z metalu, kanały przewodowe z metalu
[inne niż elektryczne], kanały ściekowe z metalu, kanały wentylacyjne z metalu do budynków, kątowniki metalowe, kątowniki stalowe,
kątowniki stalowe do dachów, kątowniki stalowe metalowe, klamry
do użytku w budownictwie, kolanka do rur metalowe, kolanka metalowe do rur, konstrukcje budowlane z metalu, konstrukcje metalowe,
konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-) [budownictwo], konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli), konstrukcje stalowe
[budownictwo], kopuły oświetleniowe [konstrukcje] z metalu do budownictwa, kosze dachowe [budownictwo] metalowe, kraty stalowe, krawędzie (obrzeża) metalowe, krawędzie ścieżek wykonane
z materiałów metalowych, krążki [drobnica metalowa], krążki metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, kształtowniki metalowe, kształtowniki z metalu, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, łańcuchy
metalowe, łączniki do prętów metalowe, łączniki do rur [metal], łączniki metalowe do okien skrzynkowych, łączniki metalowe do rusztowań, łuki z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, materiały
budowlane (metalowe), materiały do budowy dróg (z metalu), materiały konstrukcyjne metalowe, materiały metalowe na rusztowania
budowlane, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe,
metalowa okładzina ścienna [budownictwo], metalowe akcesoria
do przewodów giętkich, metalowe arkusze do zawijania, metalowe
bloki konstrukcyjne, metalowe drobne wyroby, metalowe elementy
budowlane, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe elementy wykończeniowe [obramienia] stosowane w budownictwie, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe komponenty budowlane, metalowe komponenty budowlane do budowy
sklepień łukowych, metalowe komponenty budowlane w postaci
płyt, metalowe konstrukcje, metalowe konstrukcje, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli,
metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały
dachowe, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktami, metalowe materiały zbrojeniowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe owrężenia łukowe
do użytku w budownictwie, metalowe płyty konstrukcyjne, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne, metalowe
pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi,
metalowe pokrycia ścienne do budownictwa, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe pręty rozciągane do użytku w budownictwie, metalowe rury odprowadzające do instalacji budowlanych,
metalowe rury rozgałęźnikowe do rurociągów, metalowe rusztowania do budynków, metalowe struktury wzmacniające do budynków,
metalowe szkielety budowlane, metalowe szkielety konstrukcji, metalowe świetliki do budynków, metalowe, modułowe elementy budowlane, metalowe, modułowe, przenośne elementy budowlane,
metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe, strukturalne ramy budowlane,
metalowe, strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, modułowe
konstrukcje metalowe, modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane], okładziny budowlane [metalowe], okładziny metalowe [budowlane],
okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okładziny metalowe do użytku w budownictwie, oranżerie metalowe [konstrukcje],
pokrycia dachowe metalowe, pomost roboczy [konstrukcje], półki
metalowe [konstrukcje], prefabrykowane konstrukcje metalowe, prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażowe, prefabrykowane mosty metalowe, prefabrykowane rusztowania metalowe,
prefabrykowane, metalowe konstrukcje ścian zawierające izolację
z wełny mineralnej, pręty cynowe, pręty do spawania, pręty gwintowane z metalu, pręty mennicze (do wybijania), pręty metalowe
do dalszej produkcji, pręty stalowe, produkty budowlane z metalu,
produkty metalowe do użytku w budownictwie, przenośne konstrukcje wykonane z metalu, przenośne konstrukcje z metalu, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przenośne struktury metalowe, przewody metalowe, rampy metalowe [konstrukcje], ramy
metalowe do budynków, ramy stalowe do budynków, regały [kon-
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strukcje] z metalu do podpierania kabli, regały [konstrukcje] z metalu
do podpierania rur, ruchome ścianki działowe wykonane z metalu
[konstrukcje], rury i rurki metalowe, rury metalowe, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, rusztowania budowlane z metalu, rusztowania metalowe do celów budowlanych, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], stalowe
materiały budowlane, stropy [metalowe materiały budowlane],
szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], ściany
(pokrycia-) metalowe [budownictwo], ściany (pokrycia metalowe-)
[budownictwo], taśmy metalowe, termoizolowane profile metalowe,
werandy metalowe [budownictwo], wsporniki metalowe, wsporniki
metalowe dla budownictwa, zbiorniki (metalowe-) [konstrukcje],
zbiorniki metalowe, zbiorniki metalowe [kontenery], 9 obwody elektryczne, obwody [elektryczne lub elektroniczne], odbiorniki elektryczne, instalacje elektryczne, instalacje elektrycznego okablowania, 11 elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, instalacje
do obróbki przemysłowej, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, grzejniki do centralnego
ogrzewania, grzejniki do pomieszczeń, grzejniki parowe do ogrzewania budynków, grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania,
grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne do ogrzewania budynków, kotły grzewcze, kotły do centralnego
ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, gazowe instalacje
do ogrzewania pomieszczeń, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje
klimatyzacyjne, 19 arkusze bitumiczne do użytku w budownictwie,
belki (niemetalowe-) do celów budowlanych, budowlane materiały
betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym,
karbowane arkusze zrobione z materiałów z tworzyw sztucznych
[materiał budowlany], materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych,
materiały budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem,
niemetalowe części konstrukcyjne do celów budowlanych, niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe
szkielety konstrukcyjne do budynków, niemetalowe szkielety konstrukcji budowlane, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, przezroczyste tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, przezroczyste panele z tworzyw sztucznych do konstruowania
budynków, przezroczyste panele z tworzyw sztucznych do celów budowlanych, ramy budowlane niemetalowe, rury z tworzyw sztucznych
do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rusztowania wykonane z materiałów niemetalowych, spienione tworzywa sztuczne
do użytku w budownictwie, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, polipropylenowe arkusze faliste [pokrycia dachowe], bituminizowane materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe materiały
na pokrycia dachowe, pokrycia dachowe z gontów, dachowe (pokrycia-) niemetalowe, filcowe pokrycia dachowe, 35 administrowanie
dotyczące marketingu, administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, analiza marketingowa nieruchomości, analiza informacji
w zakresie działalności gospodarczej, analiza danych statystycznych
z badań rynku, analiza cen, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analiza w zakresie marketingu, analizy kosztów, analizy
w zakresie marketingu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, gromadzenie danych, gromadzenie
informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, handlowe wyceny, informacja handlowa,
informacja marketingowa, księgowość i rachunkowość, księgowość
i prowadzenie ksiąg, księgowość administracyjna, księgowanie kosztów, księgowość, kopiowanie zapisów [papier], negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, nabywanie towarów i usług dla innych
firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, nadzór
nad działalnością gospodarczą, opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie informacji o firmie, opracowywanie rejestrów handlowych, prace biurowe, pozyskiwanie umów na zakup
i sprzedaż towarów i usług, pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i dostarczanie infor-
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macji statystycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności
gospodarczej, powielanie [kopiowanie] dokumentów, prezentacje
towarów i usług, procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem
telefonu lub komputera, prowadzenie rejestru informacji, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, przygotowywanie planów
marketingowych, przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, skomputeryzowane zarządzanie biurem, skomputeryzowane
zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, sporządzanie dokumentów, sporządzanie faktur, udostępnianie informacji handlowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
udzielanie informacji handlowych, usługi administracyjne w zakresie
kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych, usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje
do zakładów ubezpieczeniowych, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi konsultacyjne
w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania
towarów i usług, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi
w zakresie fakturowania, usługi w zakresie czynności biurowych,
usługi w zakresie oceny kosztów, wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, wyceny dotyczące spraw
handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny handlowe, zadania kopiowania dokumentów, zamówienia handlowe
(zarządzanie w zakresie-), zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie dokumentacją biznesową, zarządzanie bazami danych, zarządzanie firmą [na rzecz
osób trzecich], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 36 administracja w zakresie ubezpieczeń,
administrowanie finansami, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, analizy finansowe, elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczne przetwarzanie płatności,
elektroniczne transakcje za pomocą kart kredytowych, dzierżawa ziemi, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa
nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa
gruntu, dzierżawa budynków, dzierżawa biur, działalność finansowa,
finansowanie projektów budowlanych, finansowanie projektów, finansowanie zakupów, finansowanie zakupów leasingowych samochodów, finansowanie zakupów na raty, finansowanie zakupów
na raty [leasing], finansowanie zakupów w formie leasingu, finansowanie zaliczek w gotówce, finansowanie związane z samochodami,
finansowe (doradztwo-), finansowanie towarów, finansowanie projektów rozwojowych, handel akcjami, handel akcjami zwykłymi, handel obligacjami, handel udziałami, gwarancje ubezpieczeniowe,
gwarancje w zakresie pojazdów, informacje finansowe, informacja
o ubezpieczeniach, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, informacje finansowe i wyceny, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
inwestycje finansowe, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów
wartościowych, informacje inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywanie w celu prowadzenia inwestycji finansowych, nabywanie gruntów przeznaczonych
do dzierżawy, monitorowanie wyników inwestycji, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie finansowania w zakresie operacji
budowlanych, organizowanie inwestycji, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie wynajmu mieszkań, organizowanie wynajmu nieruchomości, planowanie finansów w zakresie
nieruchomości, planowanie finansowe, planowanie inwestycji w nieruchomości, podpisywanie przedłużonych umów gwarancyjnych,
podpisywanie programów gwarancyjnych, pobieranie płatności, pobieranie czynszu, pobieranie czynszów, pozyskiwanie kapitału finansowego, pozyskiwanie inwestycji finansowych, pozyskiwanie kapitału, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, przelewy
pieniężne, przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatni-
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czych, przeprowadzanie studium wykonalności finansowej, przetwarzanie informacji finansowych, przetwarzanie płatności, przetwarzanie gotówki, przetwarzanie czeków, przetwarzanie płatności
dotyczących kart kredytowych, przetwarzanie płatności elektronicznych, przetwarzanie płatności na rzecz banków, sporządzanie raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych, sporządzanie
raportów i analiz finansowych, szacowanie strat, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], szacunki w celach finansowych,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji inwestycyjnych, udzielanie informacji w zakresie dzierżawy
ziemi, usługi finansowania dla zabezpieczania funduszy odnośnie
przedsięwzięć, usługi finansowania, usługi finansowe dla spółek,
usługi finansowania związane z handlem, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie
wyceny finansowej, usługi w zakresie wycen, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań, usługi wymiany związane z handlem towarami, usługi wymiany towarów, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena budynków, wycena nieruchomości, wyceny towarów,
wynajem budynków, wynajem domów, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych,
wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie domami czynszowymi, zarządzanie akcjami, zarządzanie finansowe
udziałami w innych firmach, zarządzanie gruntami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, wynajem nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, zarządzanie nieruchomościami, 37 bagrowanie [pogłębianie gruntu], betonowanie, brukarstwo i kafelkowanie, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych,
budowa boisk sportowych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa cieplarni
i szklarni, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów, budowa fundamentów
budynków, budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa fundamentów mostów, budowa galerii, budowa
hal sportowych, budowa ganków, budowa i konserwacja rurociągów,
budowa i naprawa magazynów, budowa kompleksów biznesowych,
budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa linii kolejowych,
budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych,
budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów inżynierii
wodno-lądowej, budowa obiektów medycznych, budowa obiektów
publicznych, budowa obiektów rolnych, budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa pływalni, budowa pomieszczeń, budowa
przeszklonych pomieszczeń, budowa przybudówek, budowa saun,
budowa schodów z drewna, budowa ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścian osłonowych, budowa ścian szczelinowych, budowa ścianek działowych, budowa sklepów, budowa
stropów, budowa szkół, budowa szpitali, budowa szybów wentylacyjnych, budowa szybów podziemnych, budowa terenów sportowych, budowa tuneli, budowa w ramach robót publicznych, budowanie domów, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu
szalunków przesuwnych i wznoszących, budowanie nieruchomości,
budowlany sprzęt (wynajem-), budownictwo, burzenie konstrukcji,
dekarstwo (usługi-), doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), doradztwo w zakresie inżynierii
wodno-lądowej [usługi budowlane], informacja budowlana, informacja o najmie sprzętu budowlanego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach),
na dachach i w konstrukcjach, instalacja odgromników, instalacja
systemów wodociągowo-kanalizacyjnych!, instalacja szamb, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja wind, instalowanie gotowych elementów
konstrukcyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
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HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, instalowanie podwójnych szyb, instalowanie urządzeń sanitarnych, instalowanie wewnętrznych
ścianek działowych, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych
w budynkach, konserwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawy budynków, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, konsultacje budowlane, konstrukcja budynków, konsolidacja gruntu,
konstrukcja i naprawa budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, malowanie powierzchni budynków, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, montaż
[instalacja] konstrukcji budynków, montaż instalacji kanalizacyjnych,
gazowych i wodociągowych, nadzór budowlany, nadzór budowlany
na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej,
nadzór budowlany na miejscu, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór nad budowaniem konstrukcji,
nadzór nad remontami budynków, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem
budynków, nadzorowanie konstruowania budynków, najem maszyn
do kopania, nakładanie faktur na sufity, nakładanie farb ochronnych
na budynki, nakładanie pokryć powierzchniowych, nakładanie powłok ochronnych na budynki, nakładanie wylewki posadzkowej, naprawa budynków, naprawa i konserwacja budynków na wypadek
rozbiórki, naprawa i konserwacja budynków biurowych, naprawa
i konserwacja budynków mieszkalnych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji,
naprawa i renowacja budynków, naprawa instalacji sanitarnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa lub
konserwacja sprzętu budowlanego, odnawianie budynków, odnawianie i renowacja budynków, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, odnawianie wnętrz budynków, przekopywanie [wykopywanie],
przekształcanie pomieszczeń sklepowych, przygotowywanie terenu
pod budowę, regulacja nachylenia gruntu, remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków, renowacja i naprawa
budynków, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji
elektrycznej, rozbiórka budynków, rozbiórka dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka rusztowań, specjalistyczne odnawianie budynków, stabilizacja gruntu, stawianie fundamentów,
stawianie domów z prefabrykatów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, udzielanie informacji budowlanych, udzielanie informacji
budowlanych za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji budowlanych związanych z robotami publicznymi, udzielanie
informacji on-line związanych ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą
i konserwacją budynków, układanie kabli ziemnych, układanie nawierzchni drogowych, układanie rur, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budownictwa wodno-lądowego, usługi dekarskie, usługi doradcze dotyczące renowacji
budynków, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne
związane z publicznymi robotami budowlanymi, usługi doradcze
w zakresie konserwacji budynków, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, usługi doradcze w zakresie konserwacji mocowań, usługi doradcze związane
z publicznymi robotami budowlanymi, usługi doradcze związane
z wyburzaniem budynków, usługi doradztwa budowlanego, usługi
doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających, usługi informacyjne dotyczące
renowacji budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi instalowania
rur, usługi izolacyjne, usługi konserwacji i naprawy budynków świadczone przez majstrów, usługi montażu wind, usługi montażowe rusztowań budowlanych, usługi mechanicznego podnoszenia w przemyśle budowlanym, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, usługi odnawiania budyn-
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ków, usługi odnawiania mieszkań, usługi szalunkowe, usługi tynkowania, usługi w zakresie montażu rusztowań, usługi w zakresie okrywania [zabezpieczania] budynków zakładów przemysłowych) w celu
ich konserwacji, usługi w zakresie remontów budynków, usługi w zakresie rozbiórek, usługi w zakresie wykopywania, usuwanie gruzu
z budynków [usługi budowlane], usuwanie nawierzchni, uszczelnianie budynków podczas budowy, uszczelnianie budynków, wylewanie (układanie) fundamentów, wynajem koparek, wynajem narzędzi
budowlanych, wynajem rusztowań, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, wynajem sprzętu konstrukcyjnego
i budowlanego, wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, wynajem urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, wypożyczanie maszyn budowlanych, wypożyczanie narzędzi, urządzeń
i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, wyrównywanie
betonu, wyrównywanie terenu budowy, wzmacnianie gruntu, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie centrów handlowych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków
i konstrukcji, wznoszenie przesuwnych szalunków, wznoszenie ścian
osłonowych, wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczonych
na imprezy na świeżym powietrzu, wznoszenie zakładów produkcyjnych, zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, zabezpieczanie przed ogniem w czasie budowy, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, zapobieganie osiadaniu budynków
i poprawki w tym zakresie, zapobieganie zapadaniu się budynków
i poprawki w tym zakresie, zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji
w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, zbrojenie budynków, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, usługi demontażu, budowa dróg, budowanie
dróg kolejowych, budowa autostrad, budowa mostów, budowa fundamentów mostów, budowa mostów na zamówienie, budowa tuneli,
wynajem maszyn budowlanych, wydobywanie surowców naturalnych, rozbiórka konstrukcji, 39 magazynowanie, dystrybucja i przesyłanie prądu elektrycznego, 40 chromowanie twarde powierzchni metalowych, chromowanie twarde i niklowanie twarde powierzchni
metali, cieplna obróbka metali, cynkowanie, formowanie metali
na zimno, informacje o obróbce materiałów, kształtowanie elementów metalowych, kucie metali, niklowanie twarde powierzchni metali, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka części metalowych
w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów powlekania proszkowego, obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych],
obróbka metali, obróbka metalu [emaliowanie], obróbka metalu
[kształtowanie], obróbka metalu [kucie], obróbka metalu [odpuszczanie], obróbka metalu [tłoczenie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka metalurgiczna, obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, odlewanie metali,
odpuszczanie metali, powlekanie metalu, pozyskiwanie materiałów
z odpadów, przetwarzanie tworzyw sztucznych, spawanie, tłoczenie
metalu, tłoczenie metali, usługi w zakresie obróbki metalu, nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne,
nakładanie powłok wykorzystując techniki fizycznego osadzania
z fazy gazowej, nakładanie powłok wykorzystując techniki chemicznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie powłok odpornych na zużycie przy wykorzystaniu procesów elektrolitycznych, nakładanie powłok odpornych na zużycie za pomocą procesów autokatalizy,
nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, nakładanie powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, obróbka [odzyskiwanie surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, obróbka
materiałów z produktów niebezpiecznych [odzyskiwanie surowców
wtórnych], obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], odlewnictwo metali, odlewnictwo kokilowe metali, wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej,
42 analiza zachowania konstrukcji budynków, badania dotyczące
budynków, doradztwo projektowe, elektroniczne przechowywanie
plików i dokumenty, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów budowlanych, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie]
sklepów, planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie i projektowanie kuchni, planowanie budowy nieruchomości, planowanie projektu, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, planowanie [projektowanie]
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biur, prace inżynieryjne, projektowanie budowlane, projektowanie centrów handlowych, projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie konstrukcji, przegląd wadliwych konstrukcji, przechowywanie
danych elektronicznych, przechowywanie danych on-line, rysowanie konstrukcji, sporządzanie planów budowlanych obiektów rekreacyjnych, sporządzanie planów domów, usługi inżynieryjne dotyczące systemów operowania metalem, usługi inżynieryjne dotyczące
systemów formowania metali, usługi inżynieryjne w zakresie analizy
konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji,
44 opieka medyczna i zdrowotna.

(111) 338742
(220) 2020 06 26
(210) 515247
(151) 2020 12 28
(441) 2020 09 07
(732) KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA, Mościska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% RECYCLATE
(540)

(531) 27.07.01, 27.07.17, 24.17.05, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 polipropylen [materiał surowy], polimery chemiczne,
polimery do zastosowania w przemyśle, związki polimerowe do zastosowania w produkcji, barwniki [środki chemiczne do ożywiania
kolorów] do celów przemysłowych, barwniki do użytku w przemyśle, 2 barwniki polimerowe, 16 opakowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, folie z polipropylenu do pakowania, folie
do pakowania artykułów żywnościowych, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, 17 arkusze z polipropylenu, na którym można drukować, folie
polimerowe do użytku w produkcji.
(111) 338743
(220) 2020 07 09
(210) 515871
(151) 2021 01 07
(441) 2020 09 21
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FERTILLA
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 338744
(220) 2020 11 23
(210) 521180
(151) 2021 05 12
(441) 2020 12 28
(732) CZARNECKI MARIUSZ INTELPOL, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA WYWIADU
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, kursy samoświadomości [szkolenia], nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie programów szkolenia młodzieży, edukacja i szkolenia
w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, prowadzenie
warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, skomputeryzowane szkolenia,
szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia dotyczące
elektroniki, szkolenia edukacyjne, szkolenia komputerowe, szkolenia personelu, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania
sprzętu elektronicznego, szkolenia sportowe, szkolenia techniczne
w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia w bazach wojskowych, szko-
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lenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w dziedzinie oprogramowania,
szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, szkolenia
w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia w zakresie konserwacji
komputerów, szkolenia w zakresie konserwacji edytorów tekstu,
szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia
w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości
zatrudnienia, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników
szkoleniowych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie recenzji, publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów w postaci płyt
CD-ROM, udzielanie informacji związanych z publikowaniem, usługi
konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, publikowanie
literatury instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych,
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
w formie elektronicznej, publikowanie materiałów multimedialnych
online, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych
nośnikach danych, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie multimedialne książek, publikowanie
naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych,
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie książek, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek
i czasopism elektronicznych online, publikowanie książek i recenzji, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka
i sport, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(111) 338745
(220) 2020 10 28
(210) 520120
(151) 2021 04 06
(441) 2020 12 14
(732) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WUDYKA
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, reklama biznesowych stron internetowych, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, reklama, reklama radiowa,
reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama w czasopismach,
promocja [reklama] koncertów, promocja [reklama] podróży, reklama
i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, reklama za pośrednictwem telefonu, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama i usługi reklamowe, gromadzenie informacji związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych z reklamą, reklama
za pomocą, marketingu bezpośredniego, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, kompilacja statystyk związanych z reklamą, reklama typu „pa za kliknięcie”, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama związana z transportem i dostawą, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), reklama za pośrednictwem mediów, elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama towarów
i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online
do przeszukiwania, reklama poprzez przesyłanie materiałów rekla-

Nr 14/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

mowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi,
reklama rekrutacji personelu, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą,
administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja public relations, agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych], agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych,
analiza odbioru reklamy, analiza położenia (stanu) firmy, analiza trendów biznesowych, analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie marketingu, analiza zarządzania w biznesie, analizowanie reakcji konsumentów, analizy badań rynkowych, analizy biznesowe
rynków, analizy danych badań rynkowych, analizy funkcjonowania
firm, analizy odbioru reklamy, audyt przedsiębiorstw, audyt skomputeryzowany, automatyczne przetwarzanie danych, badania rynku
i badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania konsumenckie, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji
urody, badania w zakresie public relations, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, dokonywanie uzgodnień w zakresie
reklamy, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie
prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo
w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie demografii
do celów marketingowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie usług reklamowych
i promocyjnych, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży,
doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo związane z audytem, doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji
dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie
informacji konsumentom na temat, towarów i usług, dostarczanie
informacji i na temat reklamy, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno
poza granice jak i w kraju], dystrybucja materiałów promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso-
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wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych
na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja ulotek
promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, elektroniczne publikowanie druków w celach
reklamowych, gromadzenie informacji handlowych, zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu, handlowe wyceny, informacja handlowa wspomagana komputerowo, informacje i opinie ekspertów
dotyczące firm i przedsiębiorstw, informacje na temat metod sprzedaży, informacje na temat sprzedaży produktów, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, obróbka tekstów, opracowywanie CV dla
osób trzecich, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów
reklamowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych
lub marketingowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi public relations, 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,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyceny handlowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 42 administracja serwerami pocztowymi, administracja
serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego, aktualizacja i projektowanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja
oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja stron głównych dla osób
trzecich, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, analityczne usługi laboratoryjne, analiza bakteriologiczna, chmura
obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formy elektroniczne, 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,
ocena jakości drewna na pniu, odzyskiwanie danych komputerowych,
pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], programowanie
komputerów, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
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projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie wizytówek, przechowywanie
danych elektronicznych, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi
informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacji użytkownika, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(540)

(111) 338746
(220) 2020 11 04
(210) 520361
(151) 2021 03 31
(441) 2020 12 14
(732) GAŹDZIK ROBERT ROBSON, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Antena TAJFUN
(510), (511) 9 anteny pasywne, anteny paraboliczne, anteny do radarów, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, anteny
częstotliwości radiowych, anteny samochodowe, anteny radiowe,
elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, instrukcje
obsługi w formie elektronicznej, publikacje elektroniczne, zapisane
pliki danych, nagrania wideo, 38 dzierżawa sprzętu do przywoływania, wynajem sprzętu do transmisji informacji, wynajem urządzeń
do dostarczania wiadomości, wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, cyfrowa
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji komunikacyjnych, bezpieczna transmisja danych, dźwięków
lub obrazów, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą
kanałów telekomunikacyjnych, komunikacja za pomocą fal elektromagnetycznych, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji,
przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych,
przesyłanie [transmisja] wiadomości, świadczenie usług w zakresie
protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, telekomunikacja informacyjna
(w tym strony internetowe), transfer cyfrowy danych, transmisja
dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych,
transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja wiadomości, danych
i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych.

(111) 338749
(220) 2018 07 06
(151) 2019 07 31
(441) 2018 08 13
(732) DCG SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCG DENI CLER GROUP
(540)

(111) 338747
(220) 2020 12 31
(210) 522761
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) HERBAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERBAL Pharmaceuticals
(540)

(531) 05.03.14, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 338748
(220) 2018 04 10
(210) 483502
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) CUKI ALFATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cuki Alfatec

Nr 14/2021

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.06, 26.04.18
(510), (511) 6 folia aluminiowa, folie metalowe do zawijania i pakowania, formy, 21 brytfanny, formy i foremki jako przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, formy do ciast
i ciastek.
(210) 487929

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, kalkulatory, miary, neony reklamowe, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, 14
biżuteria, budziki, chronografy, kamienie szlachetne, kolczyki, spinki do krawatów, ozdoby z bursztynu, spinki do mankietów, zegarki,
zegary, 18 aktówki, aktówki, teczki, futra, imitacje skóry, kufry podróżne, okładziny do mebli ze skóry, narzuty ze skór, parasole, parasolki, skórzane pasy, plecaki, torby podróżne, portfele, portmonetki,
skóry, teki, dyplomatki, torby na kółkach, torebki, walizki, walizy, 25
berety, bielizna osobista, futra, chusty, fulardy, garnitury, kamizelki,
kapelusze, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule,
krawaty, nakrycia głowy, obuwie, odzież, w tym: bezrękawniki, marynarki, żakiety, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry,
palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, peleryny, piżamy,
płaszcze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale,
szaliki, szelki, szlafroki, T-shirty, 26 błyskawiczne zamki, błyskotki
do ubrań, broszki, pióra, pióra ptasie, strusie pióra, hafty, artykuły pasmanteryjne, spinki do włosów, sztuczne kwiaty, zapięcia do obuwia,
zapięcia do pasków, zapięcia do ubrań.
(111) 338750
(220) 2018 07 18
(210) 488404
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) FIGAT WOJCIECH, Siedlce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Flax Engine
(510), (511) 9 oprogramowanie, gry komputerowe, gry na konsole do gier, oprogramowanie do konsoli do gier, oprogramowanie
do graficznego przetwarzania danych, oprogramowanie do grafiki
komputerowej, oprogramowanie do gier rzeczywistości wirtualnej,
oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie
do tworzenia gier komputerowych, sprzęt do danych, komputery, 28
konsole do gier.
(111) 338751
(220) 2018 10 09
(210) 491448
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) BROVARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROVARIUM
(510), (511) 1 alkohol, 32 piwo, piwo słodowe, soki, woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana, napoje bezalkoholowe, napoje
energetyzujące, 33 wino, whisky, napoje alkoholowe, napoje alkoho-
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lowe zawierające owoce, 39 dystrybucja towarów, dystrybucja wody,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.

(111) 338752
(220) 2019 02 01
(210) 495466
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 08
(732) BOREK KRZYSZTOF PW SERWIS-LUX, Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PW SERWIS-LUX
(540)

(591) niebieski
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych.
(111) 338753
(220) 2019 02 21
(151) 2019 11 13
(441) 2019 06 17
(732) KLEPCZYŃSKI GRZEGORZ, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Atol
(540)

i prowadzenie koncertów, pokazów, zjazdów, usługi studia nagrań,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, 42 inżynieryjne ekspertyzy, usługi graficzne, projektowanie programowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie projektów
technicznych, doradztwo budowlane, projektowanie scenografii,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mebli i wyposażenia
wnętrz, projektowanie budynków.

(111) 338756
(220) 2019 06 27
(210) 501614
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) KRZYWIECKI ADAM ANDRZEJ ADMART, Twardogóra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ADMART BIŻUTERIA I ZEGARKI
(540)

(210) 496202
(591) żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy do mierzenia
czasu, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje
zawarte w tej klasie, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki.

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, celów sanitarnych, 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 budownictwo, montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych.
(111) 338754
(220) 2019 06 03
(210) 500601
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 15
(732) KUŚ PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) punktzero.com
(510), (511) 35 reklamy za pośrednictwem stron komputerowych,
reklamy telewizyjne, uaktualnianie materiałów reklamowych i internetowych, 37 nadzór budowlany, inwestorski, 41 organizowanie
i prowadzenie koncertów, pokazów, zjazdów, usługi studia nagrań,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, 42 inżynieryjne ekspertyzy, usługi graficzne, projektowanie programowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie projektów
technicznych, doradztwo budowlane, projektowanie scenografii,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mebli i wyposażenia
wnętrz, projektowanie budynków.
(111) 338755
(220) 2019 06 03
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732) KUŚ PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUNKT ZERO
(540)
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(210) 500619

(531) 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 35 reklamy za pośrednictwem stron komputerowych,
reklamy telewizyjne, uaktualnianie materiałów reklamowych i internetowych, 37 nadzór budowlany, inwestorski, 41 organizowanie

(111) 338757
(220) 2019 07 09
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 16
(732) ABS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xlube
(540)

(210) 502067

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 glikozydy, glikol, glicerydy, gliceryna, 4 smary, 16 kleje
to materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 35 prezentowanie produktów w mediach na potrzeby sprzedaży detalicznej.
(111) 338758
(220) 2019 07 16
(210) 502350
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) NUTRI FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niezdów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOTLECIORKI
(510), (511) 29 falafel, przetworzona ciecierzyca, burger z falafelem,
burgery warzywne, burgery wegańskie, burgery wegetariańskie,
hummus [pasta z ciecierzycy], tahini [pasta z ziarna sezamowego],
przekąski na bazie falafela, gotowy lunch w pudełku składający się
z falafeli, przekąski z falafeli w pudełkach, gotowe posiłki składające
się z falafeli, gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, bób, sałatki
z bobu, przekąski z ciecierzycy, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie warzyw strączkowych, pasty warzywne, sałatki warzywne,
warzywa suszone, przeciery warzywne, przetwory warzywne, tofu,
tłuszcze jadalne, prażona ciecierzyca, prażony bób, pasta z soi, 30
sosy [przyprawy], sosy wegetariańskie, sosy warzywne, przeciery warzywne [sosy], pasty warzywne [sosy], kanapki, tortille, tarty, placki,
sosy do sałatek, mąka i produkty zbożowe, zboża, ryż, komosa ryżowa, tapioka, kasza, muesli, siemię lniane przeznaczone do spożycia
przez ludzi, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki zbożowe, płatki jęczmienne, płatki orkiszowe, płatki pszenne, płatki żytnie, płatki
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kukurydziane, płatki jaglane, płatki gryczane, płatki ryżowe, płatki
z komosy ryżowej, przyprawy, żywność na bazie mąki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe.

(111) 338759
(220) 2019 07 22
(210) 502589
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) ADAMSKA ALEKSANDRA, BETKA ANNA MARIA ALEKSANDRA
ADAMSKA & ANNA MARIA BETKA SPÓŁKA CYWILNA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE SHINY TO TWÓJ STYL
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 17.02.17
(510), (511) 3 perfumy, ekstrakty perfum, mydła perfumowane, kremy perfumowane, saszetki perfumowane, chusteczki perfumowane,
woda perfumowana, preparaty perfumeryjne, produkty perfumeryjne, naturalne środki perfumeryjne, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
zestawy kosmetyków, mleczka kosmetyczne, maski kosmetyczne,
kremy kosmetyczne, mydła kosmetyczne, kosmetyki do włosów, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do użytku
osobistego, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki koloryzujące do skóry, lakier do włosów, lakiery do paznokci, żele do włosów, mydła i żele, kremy, emulsje i żele nawilżające, żele do twarzy
i ciała [kosmetyki], brokat do ciała, brokat kosmetyczny, brokat
do paznokci, brokat do twarzy i ciała, krem bazowy, krem przeciwzmarszczkowy, kremy nielecznicze, kremy ochronne, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy
do twarzy, kremy ujędrniające skórę, kremy na dzień, kremy na noc,
kremy kosmetyczne odżywcze, kremy do skóry, kremy i balsamy
kosmetyczne, kremy do twarzy i ciała, rozjaśniacze do paznokci,
rozjaśniacze do włosów, odżywki do włosów, odżywki do paznokci,
odżywki do skórek wokół paznokci, zmywacze do paznokci, utwardzacze do paznokci, sztuczne paznokcie, żel do paznokci, emalie
do paznokci, klej do utwardzania paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, papier ścierny do paznokci, proszek do polerowania paznokci, podkłady do paznokci
[kosmetyki], preparaty do kuracji paznokci, kleje do mocowania
sztucznych paznokci, papier ścierny szmerglowy do paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki zmiękczające skórki przy paznokciach, środki
do usuwania skórek wokół paznokci, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, 5 przeciwutleniające suplementy, probiotyki (suplementy), suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy
ziołowe, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące suplementami diety, zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 14 biżuteria, biżuteria
fantazyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, biżuteria szlachetna, biżuteria i wyroby jubilerskie, pudełka na biżuterię [dopasowane],
akcesoria do wyrobu biżuterii, koraliki do wyrobu biżuterii, koraliki
do robienia biżuterii, biżuteria w postaci koralików, biżuteria z metali
szlachetnych, ozdoby z biżuterii sztucznej, biżuteria, w tym imitacja
biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, półszlachetne artykuły
biżuteryjne, biżuteria na ciało, biżuteria dla dzieci, biżuteria ze złota, biżuteria z kryształu, szkatułki na biżuterię, akcesoria do biżuterii,
amulety będące biżuterią, biżuteria z diamentami, wyroby biżuteryjne, wisiorki biżuteryjne, biżuteria diamentowa, broszki [biżuteria],
szpilki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], biżuteria platynowa, bransoletki [biżuteria], medaliony [biżuteria], łańcusz-
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ki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], imitacje biżuterii, biżuteria damska, pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, biżuteria wykonana
z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych,
biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, kasetki na biżuterię
[na miarę], druciki z metali szlachetnych [biżuteria], biżuteria do noszenia na głowie, części i akcesoria do biżuterii, zwijane torby podróżne na biżuterię, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria ze srebra wysokiej próby, saszetki na biżuterię do składowania,
ozdoby do uszu w postaci biżuterii, breloczki do kluczy jako biżuteria
[ozdoby], ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, zegarki, zegarki eleganckie,
zegarki kwarcowe, zegarki sportowe, srebrne zegarki, platynowe
zegarki, zegarki damskie, zegarki elektryczne, zegarki elektroniczne, zegarki automatyczne, zegary i zegarki, zegarki ze złota, pudełka
na zegarki, woreczki na zegarki, zegarki na łańcuszku, zegarki z budzikiem, etui na zegarki, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 26
ozdoby do włosów w formie grzebieni, ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, koronkowe ozdoby, ozdoby do ubrań, szpilki do włosów, klamry do włosów, gumki
do włosów, wsuwki do włosów, chusty do włosów, przepaski do włosów, frotki do włosów, spinki do włosów, kokardy do włosów, wstążki
do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, szpilki do ozdabiania
włosów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
odnoszące się do metod sprzedaży, administrowanie programami
motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla
osób trzecich, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, promocja
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczonych stacjonarnie oraz on-line dotyczące wszystkich towarów wymienionych w powyższych
klasach towarowych, a nie wymienionych w tej klasie.

(111) 338760
(220) 2019 08 02
(210) 503077
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natura Smaku EKO
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, szary, biały
(531) 01.03.01, 06.19.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.05.06
(510), (511) 29 owoce i warzywa suszone, mrożone, konserwowane,
marynowane, gotowane, przetworzone, owocowe i warzywne dżemy,
marmolady, galaretki, kompoty, pasty, grzyby konserwowe i suszone, orzechy przetworzone, nasiona roślin strączkowych suche, mleko
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 31 świeże jabłka, jabłka
nieprzetworzone, świeże jabłka cukrowe, nieprzetworzone morele,
świeże morele, świeże owoce, owoce cytrusowe, nieprzetworzone
owoce, migdały [owoce], jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe
świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże owoce tropikalne, świeże
owoce organiczne, świeże owoce głogu, świeże owoce męczennicy,
owoce pigwicy świeże, świeże owoce karamboli, nieprzetworzone
owoce liczi, owoce boysenberry świeże, owoce morwy świeże, owo-
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ce noni świeże, świeże owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce
i warzywa, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, produkty rolne nieprzetworzone, produkty ogrodnicze i leśne, nasiona, 32 soki owocowe
[napoje], skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki
owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, warzyw, soków, napojów, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie owoców, warzyw, soków, napojów.

(111) 338761
(220) 2019 08 02
(210) 503084
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIŁA Natury
(540)

(591) zielony, biały, czarny
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce i warzywa suszone, mrożone, konserwowane, marynowane, gotowane, przetworzone, owocowe i warzywne
dżemy, marmolady, galaretki, kompoty, pasty, grzyby konserwowe
i suszone, orzechy przetworzone, nasiona roślin strączkowych suche,
mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 31 świeże jabłka,
jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka cukrowe, nieprzetworzone
morele, świeże morele, świeże owoce, owoce świeże, owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże
owoce cytrusowe, świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy
świeże, świeże owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże,
świeże owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe),
świeże owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, produkty rolne nieprzetworzone,
produkty ogrodnicze i leśne, nasiona, świeże owoce i warzywa, 32
soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owocowe, gazowane
soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, warzyw, soków, napojów, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, warzyw, soków, napojów.
(111) 338762
(220) 2019 08 06
(210) 503175
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) KOT AGNIESZKA GYM CONCEPT, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYM CONCEPT AGNIESZKA KOT
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 21.03.13, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 5 napoje witaminizowane, suplementy diety, napoje
lecznicze-herbata ziołowa, napoje z sarsaparillą, napoje stosowane
w lecznictwie, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje elektrolityczne dla celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane
dla celów medycznych, 9 nagrane płyty DVD i nośniki elektroniczne
z instruktażem ćwiczeń zdrowotnych i fitness, 29 napoje z jogurtu,
napoje na bazie mleka, napoje sporządzone z mleka, napoje z produktów mlecznych, napoje mleczne, 30 napoje o smaku czekolady,
napoje na bazie kawy/herbaty/kakao, 32 napoje bezalkoholowe,
woda mineralna, napoje warzywne, owocowe i izotoniczne, napoje
dla sportowców, napoje z guaraną, napoje gazowane, toniki, napoje zawierające witaminy, soki owocowe, napoje zawierające kofeinę,
warzywne i owocowe napoje typu smoothie, 41 usługi organizowania zajęć sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług sportowych
i rekreacyjnych, usługi udostępniania obiektów i sprzętu rekreacyjnego, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, warsztaty
do celów rekreacyjnych, usługi prowadzenia klubów fitness, prowadzenie zajęć fitness, usługi prowadzenia treningów personalnych-zdrowotnych i fitness, usługi prowadzenia szkoleń/warsztatów
w zakresie zdrowego stylu życia, usługi organizowania obozów i sesji
wyjazdowych o tematyce prozdrowotnej i sportowej, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych na siłowni, usługi udostępniania
informacji dotyczących zdrowia, treningu fitness oraz treningów
w zakresie ćwiczeń na siłowni-za pomocą portali on-line, 44 poradnictwo/doradztwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety,
usługi fizjoterapii.

(111) 338763
(220) 2019 09 20
(210) 504658
(151) 2020 02 21
(441) 2019 11 04
(732) GEC KRZYSZTOF, Krzynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poczthalteria Krzynia Jest takie miejsce w Polsce...
(540)

(531) 01.17.13, 01.17.25, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 43 pensjonat.
(111) 338764
(220) 2019 09 20
(210) 504677
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) JANAS PAWEŁ FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI
MULTIINTEGRA, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELFEgoR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi związane z prowadzeniem teatru, usługi impresaryjne dla artystów, usługi w zakresie doboru obsady aktorskiej do zespołów artystycznych, przedstawień teatralnych, imprez
rozrywkowych, organizowanie spektakli, przedstawienia teatralne,
organizacja koncertów, widowisk artystycznych, teatru, orkiestry,
chóry, zespoły muzyczne, 43 usługi w zakresie kawiarni, restauracji
barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie zapewnienia posiłków.
(111) 338765
(220) 2015 03 16
(210) 440245
(151) 2021 02 26
(441) 2015 07 06
(732) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bitsat

54

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 9 kable i wiązki kablowe elektryczne, kable i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, kable i przewody telekomunikacyjne i teleinformatyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne niskich, średnich i wysokich
napięć, kable i przewody iskrobezpieczne i bezhalogenowe, kable
i przewody akustyczne, kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe.

(111) 338766
(220) 2018 04 27
(210) 485470
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kamionka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR CZARNKÓW 1893
(510), (511) 32 drinki na bazie piwa, piwo, piwo słodowe, preparaty do produkcji napojów, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem.
(111) 338767
(220) 2018 10 25
(210) 492001
(151) 2019 07 29
(441) 2019 02 18
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BACK TO NATURE
(540)

(591) ciemnobrązowy, biały
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 26.04.03, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 338768
(220) 2019 04 05
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) MILANCEJ MARCIN, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALLOON
(540)

(210) 498310

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, różowy, fioletowy,
niebieski, szary, biały
(531) 01.01.01, 01.01.05, 21.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 interaktywne multimedialne programy komputerowe
do celów edukacji przechowywane w formie cyfrowej, oprogramowanie użytkowe do pobrania.
(111) 338769
(220) 2019 05 29
(210) 500405
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POEZJA
(510), (511) 3 esencje eteryczne, olejki esencjonalne, esencje eteryczne, odświeżacze powietrza, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, produkty perfumeryjne, perfumy, saszetki
zapachowe do bielizny, woda zapachowa.

Nr 14/2021

(111) 338770
(220) 2019 07 01
(210) 501734
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732) URBANEK-ŁAWNICKA ANNA PILNIK I ZALOTKA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PILNIK I ZALOTKA
(540)

(531) 10.05.25, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, szkolenie w zakresie kosmetyki
i urody, organizacja szkoleń, seminaria edukacyjne dotyczące terapii
kosmetycznej, 44 usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, zabiegi kosmetyczne,
usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi przedłużania rzęs, usługi koloryzacji rzęs,
usługi podkręcania rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs.
(111) 338771
(220) 2019 11 13
(210) 506726
(151) 2020 04 02
(441) 2019 12 16
(732) OSSOLIŃSKI TOMASZ ZBIGNIEW 1993, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, 14 biżuteria z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych i pokrywane,
zegarki, części i akcesoria do zegarków, 18 wyroby ze skóry: torby,
teczki, portfele, 25 odzież, marynarki, garnitury, spodnie, spódnice,
sukienki, kurtki, koszule, swetry, koszulki, bluzy, bluzki, krawaty, skarpety, czapki, szaliki, rękawiczki, okrycia wierzchnie, odzież skórzana,
obuwie, wyroby ze skóry paski do spodni, 42 projektowanie kolekcji
odzieżowych i dodatków do odzieży.
(111) 338772
(220) 2019 11 13
(210) 506727
(151) 2021 02 11
(441) 2019 12 23
(732) ZIELIŃSKI DAMIAN, Russów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WHITEWOLF
(510), (511) 25 obuwie sportowe, buty treningowe, odzież sportowa,
w tym: kurtki sportowe, czapki sportowe, koszule sportowe, komplety sportowe, bluzy sportowe, podkoszulki sportowe, spodnie
sportowe, skarpetki sportowe, szorty sportowe, staniki sportowe,
rajstopy sportowe, stroje sportowe, płaszcze sportowe, topy sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe z kapturem, 35 usługi w zakresie:
analiz rynkowych, badań rynku, dekoracji wystaw sklepowych, doradztwa handlowego, organizowania targów handlowych i reklamowych, sprzedaży odzieży sportowej, prowadzenia sklepu z odzieżą
sportową oraz obuwiem sportowym, reklamy, specjalistycznego
doradztwa handlowego, prowadzenie sprzedaży odzieży sportowej
za pomocą sklepu internetowego.
(111) 338773
(151) 2021 02 09

(220) 2019 11 28
(441) 2020 01 07

(210) 507352

Nr 14/2021
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(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEAT Lovers
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty sprzedające chłodnicze, automaty sprzedające na żetony, automaty sprzedające uruchamiane monetami, dystrybutory automatyczne, 9 magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne na lodówki, magnesy dekoracyjne
w kształcie liter, magnesy na lodówkę, pamięć USB [pendrive], 14
breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], 16 bloczki do pisania, bloczki notatnikowe, pióra i długopisy [artykuły biurowe], ołówki automatyczne, ołówki z gumkami
do wycierania, ołówki z systemem wysuwania, 18 parasole, parasole
dla dzieci, parasole nieprzemakalne, parasole plażowe, parasole
ogrodowe, pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, brezentowe torby
na zakupy, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku,
elastyczne torby na odzież, kopertówki [małe torebki], kosmetyczki,
kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kufry i walizki,
małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, organizery podróżne przystosowane do bagażu, paski do torebek na ramię, plecaki, plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki
wycieczkowe, podróżne torby na ubranie, portfele do przypinania
na pasku, portfele na karty kredytowe, portfele nie z metali szlachetnych, portfele wraz z etui na karty, portmonetki wielofunkcyjne,
przywieszki do bagażu, sakiewki do przechowywania przyborów
do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych, sakiewki ściągane
na sznurek, saszetki biodrowe, saszetki męskie, stylowe torebki,
sznurkowe siatki na zakupy, teczki i aktówki, tekstylne torby na zakupy, torby, torby gimnastyczne, torby do pracy, torby na kółkach, torby
na obuwie, torby na odzież sportową, torby na pas i na biodra [nerki],
torby na piesze wycieczki, torby na ramię, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, torby [pokrowce] na ubrania do podróży, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby naramienne dla dzieci, torby podróżne [podręczne], torby
podróżne na kółkach, torby przenośne, torby płócienne, torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, torby szkolne [z paskiem
na ramię], torby szkolne na książki, torby uniwersalne, torby turystyczne, torby zakupowe, torebki, torebki na biodra [nerki], torebki,
portmonetki i portfele, torebki-worki, tornistry szkolne, walizki, worki, sakiewki, worki ze sznurkiem, 25 bandany na szyję, chustki na głowę, czapeczki na przyjęcia, [odzież], czapki [nakrycia głowy], czapki
bejsbolówki, czapki z daszkiem, daszki [nakrycia głowy], kapelusze,
kapelusze plażowe, opaski na głowę, [odzież], artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe,
bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bokserki, chusty [odzież], damskie
luźne topy, dolne części ubrań [odzież], dzianina [odzież], golfy
[odzież], kamizelki, kąpielówki, kombinezony [odzież], komplety koszulek i spodenek, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci,
koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci,
krótkie ogrodniczki, krótkie spodnie, kurtki, legginsy, majtki, maski
na oczy, odzież codzienna, odzież do biegania, odzież przeciwdeszczowa, odzież sportowa, palta, pelerynki, podkoszulki, płaszcze przeciwdeszczowe, polary, poncza, pulowery, półgolfy, rękawiczki, skarpetki, spodenki, spódnice, spódnica-spodnie, spodnie [nieformalne],
sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], tuniki, 26 smycze [paski] do noszenia, 28 podarki
dla gości na przyjęciach w postaci małych zabawek, zabawki [gadżety] na przyjęcia wydające głośne dźwięki, artykuły papierowe jako
podarki dla gości na przyjęciach, śmieszne drobiazgi [przedmioty
do zabawy], śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, akcesoria unoszące się na wodzie do celów rekreacyjnych, koła
do pływania, rękawki do pływania, akcesoria nadmuchiwane do basenów, artykuły sportowe, dyski sportowe, piłeczki do ściskania antystresowe, piłki plażowe, artykuły do zabawy dla dzieci, balony, bańki
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mydlane [zabawki], broszki do zabawy, czapeczki na imprezę jako
podarki dla gości, drukowane losy loteryjne, dyski latające, figurki
do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, gry towarzyskie, gry-łamigłówki, gry quizowe, grzechotki, gumowe piłki do baseballu,
kapelusze na przyjęcia z tworzyw sztucznych, kapelusze do zabawy,
klocki do łączenia [zabawki], latawce, maski papierowe, maskotki, misie pluszowe, okulary zabawkowe, piszczące zabawki do ściskania,
piłki do gier i zabaw, piłki gumowe, puzzle, samoloty papierowe,
trąbki papierowe, wiatraczki, zabawki, zabawki dla zwierząt, zabawki
dmuchane, zabawki do rysowania, zabawki do użytku w basenach,
zabawkowa żywność, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja produktów do celów
reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, administrowanie konkursami
w celach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing
ukierunkowany, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, umieszczanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości
korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie reklamy,
usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień online, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego dotyczące
tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność,
usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednictwem sieci informatycznych następujących
towarów: mięso, wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty
mięsne, pasty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, gotowe
produkty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe posiłki składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, gotowe produkty
z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, kanapki, bułki nadziewane,
dodatki smakowe, przyprawy, marynaty, sosy, skomputeryzowane
zamówienia on-line w dziedzinie żywności, promocja i handel żyw-
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nością, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi sprzedaży produktów
mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów,
salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotletów
wieprzowych, sojowych lub z tofu, burgerów, hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produktów z mięsa,
podrobów, przekąsek na bazie mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składających się głównie z mięsa lub substytutów
mięsa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, olei zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw,
marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych
lub sztucznych magnesów dekoracyjnych, pamięci USB [pendrive],
breloczków do kluczy, bloczków do pisania, długopisów, ołówków,
odzieży codziennej i sportowej, t-shirtów z krótkim rękawem, topów,
bandan na szyję, chustek na głowę, czapek, daszków, kapeluszy, blezerów, bluzek, bluz sportowych, chust, dzianiny, kamizelek, kąpielówek, kombinezonów, koszulek dla dzieci, koszulek z krótkim rękawem, koszulek z nadrukami, krótkich spodni, kurtek, odzieży
przeciwdeszczowej, podkoszulek, skarpetek, spodenek, spódnic,
spodni, sukienek damskich, szalików, smyczy [pasków] do noszenia,
podarków dla gości na przyjęciach w postaci małych zabawek, zabawek [gadżetów] na przyjęcia wydających głośne dźwięki, artykułów
papierowych jako podarków dla gości na przyjęciach, śmiesznych
drobiazgów i gadżetów do zabawy, akcesoriów unoszących się
na wodzie do celów rekreacyjnych, akcesoriów nadmuchiwanych
do basenów, artykułów sportowych, piłek plażowych, artykułów
do zabawy dla dzieci, balonów, gier towarzyskich, latawców, masek
papierowych, maskotek, okularów zabawkowych, puzzli, zabawek
dla zwierząt, zabawkowej żywności, hot dogów, kanapek, kanapek
z mięsem lub hamburgerem, zawijanych kanapek typu wrap, bagietek z nadzieniem, bułek nadziewanych, ciast mrożonych nadziewanych mięsem i warzywami, ciast zawierających mięso, mięsa w cieście, mięsa z warzywami w cieście, ciasta kruchego z szynką,
pasztecików, placków z kurczakiem lub nadzieniem z warzyw, świeżych parówek w cieście, naleśników, pierożków ravioli lub pielmieni,
sajgonek, sushi, zapiekanek w cieście z dziczyzny i drobiu, burrito,
enchilades, makaronów zawierających nadzienia, cheeseburgerów,
wyrobów piekarniczych składających się z warzyw i mięsa, ciast drożdżowych z nadzieniem z mięsa, gotowych lunchów w pudełku składających się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowanych zestawów obiadowych składających się głównie z ryżu,
ale również z mięsa, ryb lub warzyw, dodatków smakowych i przypraw, dodatków smakowych z mięsa, sosów, panierek z przyprawami
do mięs, ryb, drobiu, w hurtowniach i punktach, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w Internecie, pokazy towarów do celów promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu franczyz, usługi
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynku
i badania marketingowe, badania w zakresie public relations, doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach
handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi public relations,
wynajem automatów sprzedających na karty, wynajem automatów
sprzedających na monety, usługi wynajmu automatów do sprzedaży, 39 dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dzielenie na części i przepakowywanie towarów,
logistyka transportu, pakowanie produktów spożywczych, pakowanie żywności, pakowanie towarów, pakowanie prezentów, usługi
składowania towarów, pakowanie produktów, usługi pakowania,
usługi doradcze związane z przepakowywaniem towarów, usługi
przechowywania w chłodniach, usługi przechowywania żywności,
składowanie towarów, wypożyczanie chłodni, napełnianie automa-
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tów sprzedających, 41 administrowanie [organizacja] konkursami,
organizacja kwizów, gier i zawodów, organizowanie i prowadzenie
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie kwizów, prezentacja nagrań wideo, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 43
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek,
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości,
usługi zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
jedzenia na wynos, kontraktowe usługi w zakresie żywności, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, bary szybkiej obsługi [snack-bary], przygotowywanie posiłków,
usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, bary,
kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi restauracyjne.

(111) 338774
(220) 2019 11 28
(210) 507354
(151) 2021 02 09
(441) 2020 01 07
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEAT Lovers
(540)

(591) biały, pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty sprzedające chłodnicze, automaty sprzedające na żetony, automaty sprzedające uruchamiane monetami, dystrybutory automatyczne, 9 magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne na lodówki, magnesy dekoracyjne
w kształcie liter, magnesy na lodówkę, pamięć USB [pendrive], 14
breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], 16 bloczki do pisania, bloczki notatnikowe, pióra i długopisy [artykuły biurowe], ołówki automatyczne, ołówki z gumkami
do wycierania, ołówki z systemem wysuwania, 18 parasole, parasole
dla dzieci, parasole nieprzemakalne, parasole plażowe, parasole
ogrodowe, pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, brezentowe torby
na zakupy, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku,
elastyczne torby na odzież, kopertówki [małe torebki], kosmetyczki,
kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kufry i walizki,
małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, organizery podróżne przystosowane do bagażu, paski do torebek na ramię, plecaki, plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki
wycieczkowe, podróżne torby na ubranie, portfele do przypinania
na pasku, portfele na karty kredytowe, portfele nie z metali szlachetnych, portfele wraz z etui na karty, portmonetki wielofunkcyjne,
przywieszki do bagażu, sakiewki do przechowywania przyborów
do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych, sakiewki ściągane
na sznurek, saszetki biodrowe, saszetki męskie, stylowe torebki,
sznurkowe siatki na zakupy, teczki i aktówki, tekstylne torby na zakupy, torby, torby gimnastyczne, torby do pracy, torby na kółkach, torby
na obuwie, torby na odzież sportową, torby na pas i na biodra [nerki],
torby na piesze wycieczki, torby na ramię, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, torby [pokrowce] na ubrania do podróży, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby naramienne dla dzieci, torby podróżne [podręczne], torby
podróżne na kółkach, torby przenośne, torby płócienne, torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, torby szkolne [z paskiem
na ramię], torby szkolne na książki, torby uniwersalne, torby tury-
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styczne, torby zakupowe, torebki, torebki na biodra [nerki], torebki,
portmonetki i portfele, torebki-worki, tornistry szkolne, walizki, worki, sakiewki, worki ze sznurkiem, 25 bandany na szyję, chustki na głowę, czapeczki na przyjęcia, [odzież], czapki [nakrycia głowy], czapki
bejsbolówki, czapki z daszkiem, daszki [nakrycia głowy], kapelusze,
kapelusze plażowe, opaski na głowę, [odzież], artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe,
bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bokserki, chusty [odzież], damskie
luźne topy, dolne części ubrań [odzież], dzianina [odzież], golfy
[odzież], kamizelki, kąpielówki, kombinezony [odzież], komplety koszulek i spodenek, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci,
koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci,
krótkie ogrodniczki, krótkie spodnie, kurtki, legginsy, majtki, maski
na oczy, odzież codzienna, odzież do biegania, odzież przeciwdeszczowa, odzież sportowa, palta, pelerynki, podkoszulki, płaszcze przeciwdeszczowe, polary, poncza, pulowery, półgolfy, rękawiczki, skarpetki, spodenki, spódnice, spódnica-spodnie, spodnie [nieformalne],
sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], tuniki, 26 smycze [paski] do noszenia, 28 podarki
dla gości na przyjęciach w postaci małych zabawek, zabawki [gadżety] na przyjęcia wydające głośne dźwięki, artykuły papierowe jako
podarki dla gości na przyjęciach, śmieszne drobiazgi [przedmioty
do zabawy], śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, akcesoria unoszące się na wodzie do celów rekreacyjnych, koła
do pływania, rękawki do pływania, akcesoria nadmuchiwane do basenów, artykuły sportowe, dyski sportowe, piłeczki do ściskania antystresowe, piłki plażowe, artykuły do zabawy dla dzieci, balony, bańki
mydlane [zabawki], broszki do zabawy, czapeczki na imprezę jako
podarki dla gości, drukowane losy loteryjne, dyski latające, figurki
do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, gry towarzyskie, gry-łamigłówki, gry quizowe, grzechotki, gumowe piłki do baseballu,
kapelusze na przyjęcia z tworzyw sztucznych, kapelusze do zabawy,
klocki do łączenia [zabawki], latawce, maski papierowe, maskotki, misie pluszowe, okulary zabawkowe, piszczące zabawki do ściskania,
piłki do gier i zabaw, piłki gumowe, puzzle, samoloty papierowe,
trąbki papierowe, wiatraczki, zabawki, zabawki dla zwierząt, zabawki
dmuchane, zabawki do rysowania, zabawki do użytku w basenach,
zabawkowa żywność, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja produktów do celów
reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, administrowanie konkursami
w celach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing
ukierunkowany, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, umieszczanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości
korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie reklamy,
usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień online, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, udzielanie informacji doty-
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czących sprzedaży handlowej, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego dotyczące
tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność,
usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednictwem sieci informatycznych następujących
towarów: mięso, wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty
mięsne, pasty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, gotowe
produkty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe posiłki składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, gotowe produkty
z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, kanapki, bułki nadziewane,
dodatki smakowe, przyprawy, marynaty, sosy, skomputeryzowane
zamówienia on-line w dziedzinie żywności, promocja i handel żywnością, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi sprzedaży produktów
mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów,
salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotletów
wieprzowych, sojowych lub z tofu, burgerów, hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produktów z mięsa,
podrobów, przekąsek na bazie mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składających się głównie z mięsa lub substytutów
mięsa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, olei zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw,
marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych
lub sztucznych magnesów dekoracyjnych, pamięci USB [pendrive],
breloczków do kluczy, bloczków do pisania, długopisów, ołówków,
odzieży codziennej i sportowej, t-shirtów z krótkim rękawem, topów,
bandan na szyję, chustek na głowę, czapek, daszków, kapeluszy, blezerów, bluzek, bluz sportowych, chust, dzianiny, kamizelek, kąpielówek, kombinezonów, koszulek dla dzieci, koszulek z krótkim rękawem, koszulek z nadrukami, krótkich spodni, kurtek, odzieży
przeciwdeszczowej, podkoszulek, skarpetek, spodenek, spódnic,
spodni, sukienek damskich, szalików, smyczy [pasków] do noszenia,
podarków dla gości na przyjęciach w postaci małych zabawek, zabawek [gadżetów] na przyjęcia wydających głośne dźwięki, artykułów
papierowych jako podarków dla gości na przyjęciach, śmiesznych
drobiazgów i gadżetów do zabawy, akcesoriów unoszących się
na wodzie do celów rekreacyjnych, akcesoriów nadmuchiwanych
do basenów, artykułów sportowych, piłek plażowych, artykułów
do zabawy dla dzieci, balonów, gier towarzyskich, latawców, masek
papierowych, maskotek, okularów zabawkowych, puzzli, zabawek
dla zwierząt, zabawkowej żywności, hot dogów, kanapek, kanapek
z mięsem lub hamburgerem, zawijanych kanapek typu wrap, bagietek z nadzieniem, bułek nadziewanych, ciast mrożonych nadziewanych mięsem i warzywami, ciast zawierających mięso, mięsa w cieście, mięsa z warzywami w cieście, ciasta kruchego z szynką,
pasztecików, placków z kurczakiem lub nadzieniem z warzyw, świeżych parówek w cieście, naleśników, pierożków ravioli lub pielmieni,
sajgonek, sushi, zapiekanek w cieście z dziczyzny i drobiu, burrito,
enchilades, makaronów zawierających nadzienia, cheeseburgerów,
wyrobów piekarniczych składających się z warzyw i mięsa, ciast drożdżowych z nadzieniem z mięsa, gotowych lunchów w pudełku składających się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowanych zestawów obiadowych składających się głównie z ryżu,
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ale również z mięsa, ryb lub warzyw, dodatków smakowych i przypraw, dodatków smakowych z mięsa, sosów, panierek z przyprawami
do mięs, ryb, drobiu, w hurtowniach i punktach, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w Internecie, pokazy towarów do celów promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu franczyz, usługi
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynku
i badania marketingowe, badania w zakresie public relations, doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach
handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi public relations,
wynajem automatów sprzedających na karty, wynajem automatów
sprzedających na monety, usługi wynajmu automatów do sprzedaży, 39 dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dzielenie na części i przepakowywanie towarów,
logistyka transportu, pakowanie produktów spożywczych, pakowanie żywności, pakowanie towarów, pakowanie prezentów, usługi
składowania towarów, pakowanie produktów, usługi pakowania,
usługi doradcze związane z przepakowywaniem towarów, usługi
przechowywania w chłodniach, usługi przechowywania żywności,
składowanie towarów, wypożyczanie chłodni, napełnianie automatów sprzedających, 41 administrowanie [organizacja] konkursami,
organizacja kwizów, gier i zawodów, organizowanie i prowadzenie
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie kwizów, prezentacja nagrań wideo, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 43
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek,
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości,
usługi zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
jedzenia na wynos, kontraktowe usługi w zakresie żywności, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, bary szybkiej obsługi [snack-bary], przygotowywanie posiłków,
usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, bary,
kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi restauracyjne.

(111) 338775
(220) 2019 12 09
(210) 507849
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) SERIS KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seris KONSALNET
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wybielacze stosowane w pralnictwie, preparaty do prania, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, amoniak-alkalia
lotne, stosowany jako detergent, preparaty do polerowania, preparaty
wybielające, odbarwiacze do celów domowych, preparaty do nadawania połysku, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowe-
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go, wosk do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, wosk do podłóg,
korund-materiał ścierny, soda krystaliczna do czyszczenia, roztwory
do szorowania, środki do usuwania wosku z podłóg-preparaty do szorowania, preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, detergenty,
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, tlenek glinu jako materiał ścierny, woda-javelle, kadzidełka, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odbarwiania, olejki
eteryczne, oleje czyszczące, ług sodowy, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, antypoślizgowe płyny do podłóg, środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, preparaty do prania
chemicznego, papier do polerowania, papier ścierny szmerglowy,
preparaty do czyszczenia tapet, saszetki zapachowe do bielizny, zapachowe środki odświeżające powietrze, mydła, sole wybielające, soda
wybielająca, terpentyna do odtłuszczania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, 7 urządzenia elektryczne do czyszczenia
i polerowania, akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, odkurzacze, maszyny do wysysania powietrza, instalacje odsysające pył do czyszczenia, mop parowy,
zamiatarki drogowe [samojezdne], szczotki [części maszyn], szczotki
elektryczne, szczotki do odkurzaczy, maszyny do usuwania odpadów,
urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, przyrządy do polerowania butów, elektryczne, urządzenia do zagęszczania
odpadów, pługi do usuwania darni, pralki do prania ubrań, skrobaki
do czyszczenia rur, torby do odkurzaczy, maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, ssawki do odkurzaczy, kosiarki, węże do odkurzaczy, silniki parowe, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, optyczne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, zabezpieczające, aparatura
i instrumenty elektryczne i elektroniczne sygnalizacyjne, pomiarowe,
kontrolne, urządzenia i przyrządy monitorujące, obserwacyjne, urządzenia do ochrony przed wypadkami, wkroczeniami, kradzieżami,
urządzenia alarmowe i antywłamaniowe urządzenia ostrzegawcze,
przeciw pożarom i włamaniom, przyrządy do analizy i kontrolowanie
temperatury, wilgoci, gazów, promieniowania, czujniki przeciwpożarowe, urządzenia do gaszenia ognia, nadajniki-telekomunikacja,
przekaźniki sygnałów elektronicznych, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparaty fotograficzne, odbiorniki radiowe, telewizory, przyrządy i aparatura do zarządzania, monitorowania i kontroli sprzętu
komputerowego i miejsc, w tym terenów przemysłowych i obiektów
handlowych i parków do aktywności, urządzenia do przetwarzania
informacji, komputery, skanery, napędy, centralne jednostki do przetwarzania danych-procesory, oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy nagrane, programy systemów wykorzystania,
wszelkie produkty komputerowe związane wyłącznie z zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności budynków, instalacji i obiektów
przemysłowych, żaden z produktów, o których mowa nie dotyczy kart
kredytowych ani płatniczych, bankomatów, usług finansowych ani
monetarnych ani usług związanych z kartami kredytowymi i płatniczymi, 12 autokary, ciężarówki, furgony-pojazdy, zamykane samochody
ciężarowe, opancerzone furgonetki do przewozu osób i mienia, drony
cywilne, drony wyposażone w kamerę, motocykle, motocykle, skutery
wyposażone w silnik, pojazdy opancerzone, pojazdy elektryczne, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, zdalnie sterowane pojazdy
do rozminowywania, samochody do monitorowania mienia i osób,
samochody autonomiczne, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i pomoc
w zakresie kierowania i zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, 37 wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, pranie bielizny, ciesielstwo, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, usuwanie zasp śnieżnych, deratyzacja, tępienie szkodników,
inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi
elektryczne, konserwacja mebli, naprawa i konserwacja skarbców, naprawa i konserwacja skarbców, konserwacja basenów, uszczelnianie
budynków, informacja o naprawach, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, budowa i naprawa magazynów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, montaż drzwi i okien, usługi izolacyjne, mycie, usługi
dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, murarstwo, montaż rusztowań, czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie okien, czyszczenie odzieży, czyszczenie
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higieniczne pojazdów, pranie na sucho, czyszczenie budynków od zewnątrz, zamiatanie dróg, malowanie lub naprawa znaków, malowanie,
tynkowanie, usługi hydrauliczne, tapetowanie, prasowanie odzieży,
czyszczenie kominów, naprawa zamków, renowacja odzieży, prasowanie odzieży, renowacja mebli, nadzór budowlany, zabezpieczanie
przed korozją, lakierowanie, usługi instalacyjne, konserwacja, naprawa
i utrzymanie każdego rodzaju urządzeń i sprzętu do monitorowania,
wykrywania, bezpieczeństwa, alarmów, 38 przesyłanie wiadomości
i wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, komputerowe
przesyłanie wiadomości, danych i obrazów, komputery-łączność poprzez terminale, przesyłanie drogą radiową, przesyłanie informacji, danych i obrazów drogą telekomunikacyjną (Internet), 39 przewożenie
środków pieniężnych, zabezpieczony transport przedmiotów wartościowych, mienia, osób, 41 szkolenie osób w zakresie bezpieczeństwa,
organizacja i prowadzenie konferencji, seminariów, zjazdów i wystaw
w dziedzinie bezpieczeństwa, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, programowanie komputerowe
w zakresie bezpieczeństwa mienia i osób, w szczególności budynków,
instalacji i obiektów przemysłowych, pomiary geodezyjne, konsultacje
i ekspertyzy w sprawach bezpieczeństwa informatycznego, badania
techniczne w zakresie instalacji przemysłowych i handlowych oraz budynków, 45 usługi bezpieczeństwa w celu ochrony dóbr materialnych
i osób, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wypożyczanie
sejfów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, gaszenie
pożarów, usługi ochrony osób, monitoring alarmów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, usługi w zakresie ochrony, usługi zapewniania ochrony przez patrole z psami, usługi zapewniania ochrony przez patrole z psami w celu filtrowania i kontroli dostępu do pomieszczeń lub terenów, usługi strażnicze
zapewniane przez patrole z psami, usługi zabezpieczania terenów
i infrastruktur przez patrole z psami, usługi zapewniania ochrony przez
patrole z psami, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, usługi nadzorowania, inspekcji, ochrony terenów i budynków przemysłowych
i handlowych, systemy monitorowania antywłamaniowego, wypożyczanie urządzeń, urządzeń, maszyn do monitorowania i bezpieczeństwa zakładów przemysłowych i budynków handlowych i osób, usługi
bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi monitorowania,
kontroli, nadzorowania i obiektów przemysłowych i obiektów oraz budynków komercyjnych, ludzi, systemy monitorowania antywłamaniowego, wypożyczanie urządzeń, urządzeń, maszyn do monitorowania
i bezpieczeństwa zakładów przemysłowych i budynków handlowych
i osób.

(111) 338776
(220) 2019 12 31
(210) 508599
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) LM TECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, zielony, niebieski
(531) 29.01.13, 07.11.10
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki zawarte w klasie 7 oraz części
zamienne do nich, metalowe części maszyn, przyrządów, narzędzi i urządzeń zawartych w klasie 7, metalowe narzędzia robocze
(części maszyn) do maszyn i urządzeń, noże i części zużywające się
do maszyn i urządzeń zawartych w klasie 7, raczki, żerdzie i koronki
wiertnicze, noże do górniczych maszyn urabiających, tuleje nożowe
do maszyn górniczych, 8 metalowe części, elementy robocze i noże
do narzędzi i przyrządów sterowanych ręcznie, 40 usługi obróbki
metalowej, obróbki skrawaniem, obróbki cieplnej.
(111) 338777
(151) 2021 02 22

(220) 2019 12 31
(441) 2020 03 09

(210) 508608
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(732) ALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MP
(540)

(591) różowy, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 dopasowane pudełka na sztućce, nieelektryczne otwieracze do puszek, pompki ręczne do płynów, pompki próżniowe
do wina, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt,
21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły kuchenne i gospodarstwa domowego wykonane ze szkła, porcelitu, porcelany, kamionki, kryształu, ceramiki, fajansu, z tworzyw sztucznych,
z papieru, z drewna oraz ze stali nierdzewnej i emaliowanej, przybory
i przyrządy do mycia, zamiatania, szorowania, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z porcelany,
terakoty lub szkła, zawarte w tej klasie, butelki, butle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, formy do ciastek, cukiernice,
czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, czary, deski do krojenia do kuchni, durszlaki, dzbanki, imbryki, elementy podtrzymujące
ruszt, emaliowane szkło, filiżanki, flaszeczki, foremki do lodu, formy
i foremki kuchenne, frytkownice nieelektryczne, rondelki, tygielki,
rondle, garnki, brytfanny, pokrywki do garnków, patelni, rondli, kubków, płytki zapobiegające kipieniu mleka, gasidła do świec, gofrownice do ciast nieelektryczne, grille kuchenne, kandelabry, świeczniki,
kapsle szklane, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, sera, sitka do konewek, korkociągi, kotły, koziołki pod noże
na stół, kółka na serwetki, kryształ, kubki, kwarty, kufle, lejki, łopatki,
łyżki do mieszania, łyżki wazowe, łyżki cedzawki, szumówki, chochle,
majolika, ręczne urządzenia do mielenia, siekania i prasowania, ręczne urządzenia do wytwarzania makaronów, manierki, maselniczki,
menażki, miednice, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych,
blendery, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, pałeczki do koktajli, obcinaki, pierścienie osuszające do wina, miseczki, miski, młynki
do użytku domowego ręczne, naczynia, podkładki na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, dziobki do naczyń, termosy do napojów,
uchwyty na karty menu, tace, stoliki do użytku domowego, tace obrotowe, stoliki, talerze, tarki, termoizolacyjne pojemniki na żywność,
termosy, szkło opałowe, osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze
do butelek, palniki do olejków zapachowych, patelnie, patery, młynki
do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pipety do degustacji win,
pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek
dla niemowląt nieelektryczne, pojemniki do użytku w gospodarstwie
domowym, porcelana, półmiski do jarzyn, prasy do czosnku, profitki,
przykrywki do dań i potraw, pucharki na owoce, pudełka na herbatę,
kanapki, pudełka szklane, rożki do picia, salaterki, serwetniki, serwisy,
sita, sitka do herbaty, słoiki na herbatniki, szklane słoje, spodeczki, stojaki do przypraw, stojaki stołowe na gorące potrawy, wyroby szklane
malowane, szklanki do napojów, szkło mleczne, sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub ze szkła, trzepaczki nieelektryczne,
ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia mieszające do domowego użytku, wałki do ciasta domowego, wanienki dla
niemowląt przenośne, wanienki do prania, wazony, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra, wyciskacze do owoców nieelektryczne
do celów domowych, pojemniki na wykałaczki, wyroby garncarskie,
35 usługi reklamowe, usługi zarządzania w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi w zakresie promocji towarów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, organizowanie wystaw i pokazy towarów w celach handlowych
lub reklamowych lub w celach umożliwienia konsumentowi zapoznanie się z produktem i jego zakupem, usługi promocji sprzedaży dla
osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama,
zarządzanie sklepami, usługi sprzedaży towarów: artykuły kuchenne
i gospodarstwa domowego wykonane ze szkła, porcelitu, porcelany,
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kamionki, kryształu, ceramiki, fajansu, z tworzyw sztucznych, z papieru, z drewna oraz ze stali nierdzewnej i emaliowanej, usługi sprzedaży
towarów: statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z porcelany, terakoty, szkła drewna, wosku, gipsu, korka, trzciny,
wikliny, rogu, kości, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu lub z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży towarów: zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory i przyrządy
do mycia i zamiatania oraz szorowania, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, butelki, butle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, formy
do ciastek, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne,
czary, deski do krojenia do kuchni, durszlaki, dzbanki, imbryki, elementy podtrzymujące ruszt, emaliowane szkło, filiżanki, flaszeczki, foremki
do lodu, formy i foremki kuchenne, frytkownice nieelektryczne, rondelki, tygielki, rondle, garnki, brytfanny, pokrywki do garnków i patelni oraz rondli i kubków, płytki zapobiegające kipieniu mleka, gasidła
do świec, gofrownice do ciast nieelektryczne, grille kuchenne, kandelabry, świeczniki, kapsle szklane, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła lub sera, sitka do konewek, korkociągi, kotły, koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki, kryształ, kubki, kwarty,
kufle, lejki, łopatki, łyżki do mieszania, łyżki wazowe, łyżki cedzawki,
szumówki, chochle, majolika, ręczne urządzenia do mielenia oraz siekania i prasowania, ręczne urządzenia do wytwarzania makaronów,
manierki, maselniczki, menażki, miednice, mieszalniki nieelektryczne
do celów domowych, blendery, mieszarki ręczne do sporządzania
koktajli, pałeczki do koktajli, obcinaki, pierścienie osuszające do wina,
miseczki, miski, młynki do użytku domowego ręczne, naczynia, podkładki na stół pod naczynia, dziobki do naczyń, termosy do napojów,
uchwyty na karty menu, tace, stoliki do użytku domowego, tace obrotowe, stoliki, talerze, tarki, termoizolacyjne pojemniki na żywność,
termosy, szkło opałowe, osłony na doniczki, otwieracze do butelek,
palniki do olejków zapachowych, patelnie, patery, młynki do pieprzu
ręczne, pieprzniczki, solniczki, pipety do degustacji win, pochłaniacze
dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt
nieelektryczne, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym,
porcelana, półmiski do jarzyn, prasy do czosnku, profitki, przykrywki
do dań i potraw, pucharki na owoce, pudełka na herbatę i kanapki, pudełka szklane, rożki do picia, salaterki, serwetniki, serwisy stołowe, sita,
sitka do herbaty, słoiki na herbatniki, szklane słoje, spodeczki, stojaki
do przypraw, stojaki stołowe na gorące potrawy, wyroby szklane malowane, szklanki do napojów, szkło mleczne, sztuczne jajka, szufelki lub
urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub ze szkła, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki
nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia mieszające do domowego użytku, wałki do ciasta domowego, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do prania, wazony, wazy do zup, wiaderka
do kostek lodu, wiadra, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pojemniki na wykałaczki, wyroby garncarskie syfony
do wody gazowanej, spryskiwacze, stojaki do suszenia prania, zapinki
do bielizny, ścierki, rękawice do prac domowych i ogrodowych, przybory toaletowe i kosmetyczne, gąbki do celów domowych i gąbki toaletowe, wykałaczki, klamerki, klatki dla zwierząt domowych, trzepaczki do dywanów, suszarki do bielizny, pułapki na myszy, kosze na śmieci
i odpadki, zastawy stołowe, uchwyty z tworzywa sztucznego do garnków i patelni oraz dzbanków i pojemników, obudowy tworzywowe
do aparatów elektrycznych niskonapięciowych, deski do prasowania,
pokrowce na deski do prasowania, przybory i sprzęt kuchenny nieelektryczny.

(111) 338778
(220) 2020 02 13
(210) 510061
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) WĘGIEŁEK KAROL, ŁABĘDZKI ŁUKASZ ALEMATMA SPÓŁKA
CYWILNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AleMatma Twoja szkoła matematyki
(540)

(591) szary, pomarańczowy
(531) 20.01.01, 20.01.11, 20.01.17, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 41 edukacja, edukacja-nauczanie, edukacja dorosłych,
obozy letnie-rozrywka i edukacja, zajęcia zorganizowane, dla dzieci
w zakresie rozrywki/edukacji, nauczanie wyrównawcze, nauczanie
przedszkolne nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi,
nauczanie, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauka
indywidualna, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia
w dziedzinie biznesu.

(111) 338779
(220) 2020 02 23
(210) 510446
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) CCEU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CristalChem
(540)

(591) biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary
(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, kofeina i ekstrakt kofeiny używany w przemyśle,
kwas cytrynowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, chlorowodorki, kwas chlorowodorowy-chlorek wodoru, nieprzetworzone
żywice sztuczne jako surowce w postaci proszków, płynów lub past,
ekstrakty roślinne dla przemysłu spożywczego, ekstrakty roślinne
do celów przemysłowych, ekstrakty roślinne do stosowania w produkcji środków farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do użytku
w produkcji kosmetyków, ekstrakt fermentacyjny, ekstrakty fermentacyjne do celów przemysłowych, ekstrakty roślin, inne niż olejki
eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty ziół, inne
niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji witamin, witaminy dla
przemysłu spożywczego, witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, chlorek potasu, benzokaina, lidokaina, wodorowinian potasowy dla przemysłu
spożywczego, wodorowinian potasowy do celów przemysłowych,
wodorowinian potasowy do celów chemicznych, kwas bursztynowy, kwas hialuronowy, dihydrat wodorofosforanu wapnia, proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, proteiny do użytku
w produkcji suplementów żywnościowych, witaminy do użytku
w produkcji suplementów żywnościowych, substancje chemiczne
do użytku w produkcji leków, aktywne składniki chemiczne do użycia w produkcji preparatów farmaceutycznych, chemikalia do użytku
w produkcji farmaceutyków, estry do użytku w produkcji produktów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do użytku w produkcji
środków farmaceutycznych, środki chemiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym, środki konserwujące do preparatów farmaceutycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: substancje,
materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, kofeina
i ekstrakt kofeiny używany w przemyśle, kwas cytrynowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, chlorowodorki, kwas chlorowodorowy (chlorek wodoru), nieprzetworzone żywice sztuczne jako
surowce w postaci proszków, płynów lub past, ekstrakty roślinne dla
przemysłu spożywczego, ekstrakty roślinne do celów przemysłowych, ekstrakty roślinne do stosowania w produkcji środków farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków,
ekstrakt fermentacyjny, ekstrakty fermentacyjne do celów przemysłowych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
roślin inne niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków,
ekstrakty ziół inne niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji
witamin, witaminy dla przemysłu spożywczego, witaminy do użytku
w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, chlorek potasu, benzokaina, chlorowodorki, lidokaina,
wodorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian potasowy do celów przemysłowych, wodorowinian potasowy do celów chemicznych, kwas bursztynowy, kwas hialuronowy,
dihydrat wodorofosforanu wapnia, proteiny do użytku w produkcji
suplementów diety, proteiny do użytku w produkcji suplementów
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żywnościowych, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, substancje chemiczne do użytku w produkcji leków,
aktywne składniki chemiczne do użycia w produkcji preparatów farmaceutycznych, chemikalia do użytku w produkcji farmaceutyków,
estry do użytku w produkcji produktów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do użytku w produkcji środków farmaceutycznych,
witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, nieprzetworzone
żywice sztuczne jako surowce w postaci proszków, płynów lub past,
środki chemiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym, środki
konserwujące do preparatów farmaceutycznych.

(111) 338780
(220) 2020 03 13
(210) 511464
(151) 2021 02 10
(441) 2020 04 20
(732) DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) drEryk
(510), (511) 9 programy komputerowe dla celów medycznych, aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do zarządzania urządzeniami mobilnymi, 42 projektowanie systemów komputerowych dla celów medycznych, aktualizacja programów komputerowych dla celów medycznych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie
komputerów, 44 kliniki medyczne, pomoc medyczna, lecznice, opieka zdrowotna.
(111) 338781
(220) 2020 03 24
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) KOGUT MAREK DAMIAN, Lubin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 511775

(591) niebieski, czarny
(531) 24.01.03, 29.01.12
(510), (511) 7 obrabiarki, narzędzia do obrabiarek, maszyny wiercące, maszyny kotwiące, maszyny montujące, maszyny urabiające,
maszyny skrawające, maszyny transportowe, metalowe części obrabiarek, maszyn wiercących, kotwiących, montujących, urabiających, skrawających, transportowych, tuleje nożowe oraz uchwyty
kombajnowe do zastosowania w górnictwie, metalowe adaptery,
łączniki, przejściówki. tuleje, do maszyn wiercących, kotwiących,
montujących, urabiających, skrawających, transportowych, metalowe części i osprzęt maszyn i urządzeń wiertniczych, metalowe części
i osprzęt kombajnów górniczych, metalowe narzędzia robocze (części maszyn) do maszyn wiercących, kotwiących, montujących, urabiających, skrawających, transportowych, noże i części zużywające
się do maszyn wiercących, kotwiących, montujących, urabiających,
skrawających, transportowych, noże kombajnowe do zastosowania
w górnictwie: raczki, żerdzie i koronki wiertnicze, noże do górniczych
maszyn urabiających, tuleje nożowe do maszyn górniczych, 8 klucze
obsługiwane ręczne do maszyn wiercących, kotwiących, montujących, urabiających, skrawających, transportowych, wiertła i wkładki
tnące do użytku z narzędziami ręcznymi, zestawy końcówek do narzędzi ręcznych, 40 usługi obróbki metalowej, obróbki skrawaniem,
obróbki cieplnej.
(111) 338782
(220) 2020 03 29
(210) 511953
(151) 2021 02 11
(441) 2020 07 20
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Castillo Verde VINO TINTO SEMI DULCE PRODUCTO DE ESPAÑA
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(540)

(591) ciemnozłoty, szary, zielony, czerwony, czarny, żółty, kremowy
(531) 05.13.25, 05.05.20, 05.11.11, 07.01.01, 24.11.18, 25.01.01,
25.07.08, 27.05.01, 27.05.22, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 33 wina hiszpańskie.
(111) 338783
(220) 2020 03 27
(210) 512028
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732) TRELA KATARZYNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORÓWKA AMERYKAŃSKA Z POLSKI Dolina Borówki ŁUBNICE
I OKOLICE
(540)

(591) zielony, niebieski, czarny, biały
(531) 05.03.15, 05.07.09, 26.02.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 dżemy, powidła, jogurty, owoce suszone, owoce mrożone, przeciery owocowe będące musami, 31 owoce świeże, 32 napoje owocowe, soki owocowe, soki przecierowe, soki wyciskane.
(111) 338784
(220) 2020 04 12
(210) 512426
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732) LEDNIOWSKI GRZEGORZ MEDYCYNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOKTORIUS.PL MEDICAL PROCEDURE
(540)

(531) 26.11.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 38 przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami,
medycyną i higieną, transmisja informacji związanych z preparatami
farmaceutycznymi, medycyną i higieną, 44 usługi lekarskie, usługi
medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość
[tele-reporting], usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie
lekarskich wizyt domowych.
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(111) 338785
(220) 2020 04 16
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 06
(732) FORMELA MACIEJ, Lębork (PL);
FORMELA JAKUB, Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARMA ALEXA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 512576

(591) zielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrane filmy, środki edukacyjne do pobrania, książki audio, wszystkie wyżej
wymienione towary z wyłączeniem towarów dotyczących oprogramowania do sterowania głosem i do rozpoznawania mowy oraz
narzędzi do sterowania głosem i do rozpoznawania mowy opierających się na sztucznej inteligencji, 16 książki do rysowania, książki
do malowania, książki dla dzieci, wszystkie wyżej wymienione towary z wyłączeniem towarów dotyczących oprogramowania do sterowania głosem i do rozpoznawania mowy oraz narzędzi do sterowania głosem i do rozpoznawania mowy opierających się na sztucznej
inteligencji, 41 parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, prowadzenie parków rozrywki, usługi parków rozrywki, edukacja
sportowa, wszystkie wyżej wymienione usługi z wyłączeniem usług
dotyczących oprogramowania do sterowania głosem i do rozpoznawania mowy oraz narzędzi do sterowania głosem i do rozpoznawania mowy opierających się na sztucznej inteligencji, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi
w zakresie zakwaterowania, ośrodki wypoczynkowe, usługi hotelowe, wynajem domków letniskowych, wszystkie wyżej wymienione
usługi z wyłączeniem usług dotyczących oprogramowania do sterowania głosem i do rozpoznawania mowy oraz narzędzi do sterowania głosem i do rozpoznawania mowy opierających się na sztucznej
inteligencji. 			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 338786
(220) 2020 05 27
(210) 513975
(151) 2020 12 17
(441) 2020 08 24
(732) PABEL MACIEJ, PROKOPIAK MARCIN AP AUTOMATYKA
SPÓŁKA CYWILNA, Żelice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APONE
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 20.05.07
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, filtry powietrza chłodnic silników,
zapłon (urządzenia-) do silników spalinowych, iskrowniki zapłonowe
do silników, korbowody do maszyn, motorów lub silników, świece żarowe do silników Diesla, wtryskiwacze do silników, wyciągi [dźwigi],
kondensacja (instalacje do-), złącza części silników, głowice cylindrów
do silników, rozruszniki silników, pompy [części maszyn lub silników],
turbiny hydrauliczne, parowe (silniki-), pneumatyczne (młoty-), odrzutowe (silniki-) inne niż do pojazdów lądowych, zanieczyszczenia
(urządzenia przeciw-) do silników, tłoki silników, regulatory prędkości [obrotów] do maszyn i silników, tłoki [części maszyn lub silników],
przenośniki pneumatyczne, pompy do instalacji grzewczych, zawory
[części maszyn lub silników], pasy do silników, rurowe przenośniki pneumatyczne, wentylatory do silników, lotnictwo (silniki dla-),
silniki na sprężone powietrze, świece zapłonowe do silników spalinowych, paliwo (oszczędzacze-) do silników, silniki inne niż do pojazdów lądowych, linki sterownicze do maszyn lub silników, paski
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napędowe do wentylatorów silników, cylindry do silników, wydech
(tłumiki-) do silników, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej,
filtry [części maszyn lub silników], hydrauliczne (silniki-), paliwo (konwertory-) do silników spalinowych, chłodnice do silników, sterowanie hydrauliczne (mechanizmy-) do maszyn i silników, pneumatyczne
urządzenia sterujące do maszyn i silników, kartery do maszyn i silników, wydechowe rury rozgałęźne do silników, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], tłumiki do silników, pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi
[części maszyn], 9 przewody akustyczne, urządzenia do powiększania [fotografika], oświetlenie (baterie do-), przyrządy do pomiarów
geodezyjnych, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, wzorniki
[przyrządy pomiarowe], ciemnie fotograficzne, obwody drukowane,
mierniki [przyrządy pomiarowe], przewody elektryczne, migawki
[fotografika], aparaty fotograficzne, przezrocza [fotografika], odległość (przyrządy do pomiaru-), kompasy [przyrządy pomiarowe],
urządzenia pomiarowe, błyskowe żarówki do lamp [fotografika],
ekrany [fotografika], elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje
elektryczne, druty [przewody] elektryczne, przewody magnetyczne,
tyczki, łaty [przyrządy pomiarowe], urządzenia do suszenia odbitek
fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, nośniki płyt ciemniowych [fotografika], lampy ciemniowe [fotografika], logi [instrumenty pomiarowe], pamięci komputerowe,
urządzenia do pomiaru prędkości [fotografika], urządzenia do pomiarów precyzyjnych, przyrządy pomiarowe, urządzenia i przyrządy
optyczne, laptopy [komputery], celowniki fotograficzne, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, kątomierze [przyrządy pomiarowe], druty
[przewody] telegraficzne, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, klawiatury komputerowe, przysłony [fotografika], druty [przewody] telefoniczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, nagrane, monitory [hardware komputerowy],
monitory [programy komputerowe], napędy dysków do komputera,
lampy błyskowe [fotografia], komputery przenośne [podręczne], 11
powietrze (instalacje klimatyzacyjne), żarówki oświetleniowe, szafy chłodnicze, kąpiele (instalacje do-), oświetlenie (lampy-), latarnie
oświetleniowe, podgrzewacze (instalacje-), woda gorąca (instalacje
centralnego ogrzewania na-), pojazdy (instalacja grzewcza w-), woda
(instalacje do dystrybucji-), rury [części instalacji sanitarnych], wodociągowe instalacje, sprzęt kuchenny (elektryczny-), woda (instalacje do uzdatniania-), woda (schładzanie-) [instalacje], oświetlenie
(urządzenia i instalacje do-), ścieki (instalacje do oczyszczania wód
ściekowych), oświetlenie sufitowe, filtry [części instalacji domowych
lub przemysłowych], chłodnicze (aparatura i urządzenia-), komory
chłodnicze, pojemniki chłodnicze, płuczki gazowe [części instalacji
gazowych], ciecze (chłodnice do-) [instalacje], luminescencyjne (lampy-) oświetleniowe, włókna magnezowe [oświetlenie], ogrzewanie
parowe (odpowietrzniki nieautomatyczne do instalacji-), chłodzenie (instalacje i urządzenia do-), aparatura i instalacje chłodnicze,
chłodnicze (aparatura i instalacje-), bezpieczeństwo (armatura-)
do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, sanitarna (instalacje i aparatura-), wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], dmuchawy [części instalacji do nawiewu],
tytoń (instalacje chłodnicze do-), para (instalacje do wytwarzania-),
wentylacja [klimatyzacja] (aparatura do-), wentylacja pojazdów [klimatyzacja] (instalacje do-), zmiękczanie wody (urządzenia i instalacje do-), woda (instalacje do zaopatrywania w-), naczynia wzbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, zawory termostatyczne [części instalacji ogrzewniczych], komory (czyste-) [instalacje sanitarne],
lady chłodnicze, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn
i urządzeń biurowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
komputery (instalowanie, konserwacja i naprawy-), 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, wystawy (organizacja-) związane z kulturą lub edukacją, tłumaczenia, 42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania chemiczne, badania techniczne, inżynieria
techniczna, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie mechaniki, projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe (aktualizacja-), komputerowy sprzęt (doradztwo w zakresie-), wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie komputerowe (konserwacja-), analizy systemów
komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego,
utrzymywanie (tworzenie i-) stron internetowych dla osób trzecich,
oprogramowanie komputerowe (instalacje-), oprogramowanie komputerowe (doradztwo w zakresie-), wypożyczanie serwerów [hosting], wyszukiwarki internetowe (dostarczanie-[opracowywanie]).
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(111) 338787
(220) 2020 06 09
(210) 514572
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) ARGOS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chęciny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Argos MONITORING
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 27.05.01
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, usługi bezpieczeństwa
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych, usługi monitoringu,
usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, usługi ochroniarzy
w zakresie ochrony mienia i osób, usługi w zakresie monitorowania
alarmów, usługi w zakresie ochrony fizycznej, usługi zabezpieczania
budynków.
(111) 338788
(220) 2020 06 29
(210) 515304
(151) 2020 12 28
(441) 2020 09 07
(732) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SYLIVEROL
(510), (511) 5 antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy,
wyposażone, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], etery do celów farmaceutycznych,
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, lecznicze preparaty toaletowe, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, maści
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze
suplementy diety, okłady, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, plastry, plastry do celów medycznych, płyny
do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, pomady do celów
medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli,
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty
enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty
organoterapeutyczne, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt,
preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, propolis
do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy witaminowe w postaci plastrów,
syropy do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, sztyfty łagodzące ból głowy, sztyfty przeciw brodawkom, zioła lecznicze, żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
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(111) 338789
(220) 2020 06 30
(210) 515391
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) KOZŁOWSKI MARCIN AERIAL SOLUTIONS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRONE DIVISION AERIAL SOLUTIONS
(540)

(591) różowy, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.11
(510), (511) 12 bezzałogowe statki powietrzne, 41 produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
(111) 338790
(220) 2020 07 15
(210) 516081
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Elstrobin
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 338791
(220) 2020 07 20
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) ASBUD PRAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWA PRAGA
(540)

(210) 516209

(591) brązowy, ciemnoszary
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banery wystawowe wykonane
z kartonu, banery wystawowe z papieru, broszury, broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, cenniki, długopisy, druki, drukowane
ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, fotografie,
kalendarze, katalogi, książki adresowe, materiały drukowane, notesy,
papierowe materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, segregatory, teczki
papierowe na dokumenty, ulotki reklamowe, zaproszenia, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe,
pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe),
znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe,
35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą, analiza marketingowa nieruchomości, analiza w zakresie marketingu, badania rynku i badania marketingowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych,
dystrybucja ulotek reklamowych, marketing dotyczący promocji,
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla
biznesu lub handlu, przygotowanie materiałów reklamowych, reklama i marketing, reklama zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, finansowanie in-
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westycji budowlanych, finansowanie nabycia gruntu, finansowanie
nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem
inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wynajem budynków, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie finansowe projektami
budowlanymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie
nieruchomościami, 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych,
budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa
fundamentów, budowa parkingów wielopoziomowych, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, konserwacja i naprawa budynków, montaż instalacji na placach budowy,
nadzór budowlany, naprawa i konserwacja budynków biurowych,
naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, rozbiórka budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi zarządzania budową, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy, 39 usługi parkingowe, wynajem
garaży i miejsc parkingowych, wynajem miejsc magazynowych, 42
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
opracowywanie projektów budowlanych, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie budynków, projektowanie wnętrz budynków, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi
inspekcji budynków, usługi projektowe dotyczące nieruchomości
mieszkalnych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(111) 338792
(220) 2020 07 20
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 21
(732) MEDIDESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medidesk
(540)

(210) 516218

(591) zielony, ciemnozielony, granatowy
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania rynkowe i opinii publicznej, usługi public relations, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, telemarketing, 38 usługi telefoniczne, obsługiwanie
centrali telefonicznych na rzecz innych, 42 oprogramowanie jako
usługa [SaaS], doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 44 usługi
telemedyczne.
(111) 338793
(220) 2020 07 27
(210) 516485
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Startavit
(510), (511) 1 nawozy.
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(111) 338794
(220) 2020 05 18
(210) 513568
(151) 2021 02 26
(441) 2020 11 02
(732) GLASSLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) glasslift
(510), (511) 37 wynajem: manipulatorów do szkła, ssawek do szkła,
mini żurawi i dźwigów, montaż: szkła, okien, stolarki otworowej,
szklenie okien i fasad.
(111) 338795
(220) 2019 08 14
(210) 503478
(151) 2021 03 05
(441) 2020 11 16
(732) SZATKOWSKI SŁAWOMIR 4HUNT SKLEP MYŚLIWSKI,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4HUNT SKLEP MYŚLIWSKI
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.21
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna następujących wyrobów: broni
palnej i amunicji o przeznaczeniu myśliwskim, wojskowym i policyjnym, materiałów wybuchowych (proch czarny i prochy bezdymne).
(111) 338796
(220) 2019 08 28
(210) 503891
(151) 2021 03 02
(441) 2019 10 28
(732) PIRKEL WIESŁAW BARTMETACO, Płońsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VERANDINO
(510), (511) 6 okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, drzwi metalowe, rolety zewnętrzne metalowe,
drzwi wahadłowe metalowe, bramy metalowe, werandy metalowe
[budownictwo], metalowe okna, rolety zewnętrzne metalowe, rolety
okienne zewnętrzne metalowe, oranżerie metalowe [konstrukcje],
19 okna żaluzjowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, szkło okienne do użytku w budownictwie,
szkło emaliowane do celów budowlanych, szkło płaskie walcowane
[okienne] do użytku w budownictwie, szklane dachy, ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, okna szklane, okna
aluminiowe, okna niemetalowe, rolety zewnętrzne do okien (niemetalowe), oranżerie niemetalowe, 22 markizy z tworzyw sztucznych,
markizy z materiałów tekstylnych.
(111) 338797
(220) 2019 11 13
(210) 506723
(151) 2021 03 04
(441) 2020 05 04
(732) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m jak MRÓWKA
(540)

(591) biały, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 16 druki, dzienniki, publikacje drukowane, gazety, czasopisma, broszury, notesy, kalendarze, ulotki, prospekty, poradniki,
fotografie, wydawnictwa reklamowe, katalogi branżowe, plakaty, 35
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
rozpowszechnianie próbek, publikowanie tekstów reklamowych,
informacja handlowa, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
poprzez Internet artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończe-
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niowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi,
narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnymi, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami
chemicznymi, włókienniczymi.

(111) 338798
(220) 2019 11 13
(151) 2021 03 12
(441) 2019 12 23
(732) ZIELIŃSKI DAMIAN, Russów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITEWOLF
(540)

(210) 506730

(111) 338799
(220) 2019 11 21
(210) 507115
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) BIOPOINT M. JANKOWSKI M. NIEWIADOMSKA SPÓŁKA
JAWNA, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEVEN COLOUR FOOD
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 29 warzywa gotowane.
(111) 338800
(220) 2019 12 04
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) M/s Aero Club, New Delhi (IN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOODLAND
(540)

(540) WIEWIÓRKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 338802
(220) 2020 07 22
(210) 516331
(151) 2021 01 20
(441) 2020 09 28
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA PINOT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KSIĄŻE DMOWSKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 338803
(220) 2020 07 22
(151) 2021 01 08
(441) 2020 09 21
(732) CPI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Officeme
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.16
(510), (511) 25 obuwie sportowe, buty treningowe, odzież sportowa,
w tym: kurtki sportowe, czapki sportowe, koszule sportowe, komplety sportowe, bluzy sportowe, podkoszulki sportowe, spodnie
sportowe, skarpetki sportowe, szorty sportowe, staniki sportowe,
rajstopy sportowe, stroje sportowe, płaszcze sportowe, topy sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe z kapturem, 35 usługi w zakresie:
analiz rynkowych, badań rynku, dekoracji wystaw sklepowych, doradztwa handlowego, organizowania targów handlowych i reklamowych, sprzedaży odzieży sportowej, prowadzenia sklepu z odzieżą
sportową oraz obuwiem sportowym, reklamy, specjalistycznego
doradztwa handlowego, prowadzenie sprzedaży odzieży sportowej
za pomocą sklepu internetowego.

(210) 507615

(531) 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry, walizy
i torby podróżne, parasole, parasolki i laski, kijki marszowe, bicze,
uprząż i wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy.
(111) 338801
(220) 2020 07 22
(210) 516330
(151) 2021 01 20
(441) 2020 09 28
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA PINOT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)

65

(210) 516332

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.07,
26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 9 aplikacje internetowe, oprogramowanie komputerowe,
w tym oprogramowanie komputerowe pobierane z Internetu, oprogramowanie komputerowe do pobierania, przesyłania, odbierania,
edytowania, wyodrębniania, kodowania, dekodowania, odtwarzania, magazynowania i organizowania danych, w tym danych audio
i wideo, komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, 35 organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informatycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej, badania rynku, badania marketingowe, opinii
publicznej w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie
konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej,
marketing cyfrowy, marketing bezpośredni, udostępnianie raportów
marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowanie
badań marketingowych, analiza trendów marketingowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych,
kampanie reklamowe, informacja marketingowa, kompilacja, produkcja i rozpowszechnienie materiałów reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, organizowanie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, produkcja materiałów reklamowych i reklam, pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc
w zakresie promocji działalności gospodarczej, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie ulotek, broszur marketingowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, handlowe
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informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla
osób trzecich, agencje informacji handlowej, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, udzielanie informacji dotyczącej sprzedaży handlowej, badania i analiza badań konsumenckich, analiza
świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, audyty centrów handlowych, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta
program, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, przygotowanie i rozmieszczenie reklam, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, planów
marketingowych, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania
towarów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], prowadzenie interesów osób trzecich,
inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych,
usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi
handlu i lub reklamy, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania inwestycjami budowlanymi, usługi deweloperskie w formie
doradztwa dotyczącego organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz dostarczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa, wyceny handlowe, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków
audiowizualnych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
wydawanie ulotek reklamowych, usługi zarządzania społecznością
online, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich,
36 administrowanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, prowadzenie
agencji pośrednictwa w handlu, wydzierżawianie i wynajmowanie
nieruchomości, nieruchomości mieszkalnych, lokali użytkowych,
biur, budynków, gruntu, organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków,
usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi
agencji w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy
ziemi, wynajmem pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele
biurowe, wynajem nieruchomości i majątku, pośrednictwo w najmie
i handlu nieruchomościami, usługi developerskie, w tym tworzenie
i pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie inwestycjami,
ocena i wycena galerii handlowych, usługi konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi finansowe w zakresie wyceny
nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, oraz do-
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radztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nieruchomościami,
prowadzenie rozliczeń finansowych, transakcji, w tym związanych
z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, wycena dzieł sztuki, wycena nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwestycji,
inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku nieruchomości, emisja
bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup
towarów, 38 mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, usługi telefonii i telefonii mobilnej, udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą kablową lub
za pomocą satelitów radiowych lub droga radiową, udostępnianie
instalacji telekomunikacyjnych w celach komercyjnych lub edukacyjnych, dostarczanie informacji komunikacyjnych, interaktywne usługi:
nadawania programów i łączności, telekomunikacyjne, wideotekstowe, przesyłania wiadomości błyskawicznych i danych, dostarczania
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, bezpieczne
transmitowanie danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja informacji
dla celów biznesowych, komunikacja przez sieci elektroniczne,
za pomocą środków elektronicznych, komunikacja w celu wymiany
danych w formie elektronicznej, przesyłanie, odbieranie i transmisja
wiadomości, organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych, transmisja krótkich informacji [SMS], obrazów, mowy,
dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi
urządzeniami telekomunikacyjnymi, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą
satelitarną, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji,
świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych,
w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych,
elektronicznych, udostępnianie informacji na temat komunikacji medialnej, w zakresie komunikacji, informacji związanych z komunikacją
bezprzewodową, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości,
usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji,
usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, usługi światłowodowej telekomunikacji,
telefonii i telefonii mobilnej, usługi transmisyjne, usługi transmisji
danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi wideokonferencji, usługi zintegrowanego przesyłania wiadomości, zapewnianie elektronicznych połączeń
telekomunikacyjnych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych
dla centrów danych, 41 administrowanie (organizowanie) usługami
rozrywkowymi lub działalnością kulturalną w budynkach, dla najemców, dzierżawców i użytkowników budynków lub ich części, usługi
doradcze w zakresie planowania imprez specjalnych, publikowanie
informacji z zakresu efektywności działań centrów handlowych, handlu i usług, tworzenie fanklubów, prowadzenie szkoleń i analiz z zakresu efektywności działalności centrów handlowych i efektywności
handlu i usług, centra rozrywki, badania edukacyjne, fotoreportaże,
dostarczanie rozrywki w postacie nagranej muzyki, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, sportowych, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy, informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji,
rozrywce, wypoczynku, działalności kulturalnej, organizacja imprez
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, konferencji na temat biznesu i handlu, konferencji związanych
z reklamą, konkursów, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, handlowych, edukacyjnych, biznesowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie
plakatów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, rozrywka on-line, szkolenia w zakresie zarządzania nieruchomościami, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia biznesowe, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych,
usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw zarządzania,
usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu
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komputerowego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania,
wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz odzyskiwania
danych komputerowych, wynajmowanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, analizy systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo budowlane w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, architektura, projektowanie budynków, usługi w zakresie dekoracji wnętrz,
odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, projektowanie
architektoniczne i budowlane, dekorowanie i projektowanie wnętrz
mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, nadzór wykonawczy
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, usługi
w zakresie planowania urbanistycznego, w tym projektowanie, realizacja i nadzór wykonawczy projektów z tego zakresu, projektowanie
umeblowania i wyposażenia pomieszczeń handlowych i usługowych, projektowanie sklepów, projektowanie hoteli, doradztwo
w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, usługi w zakresie
badania i udoskonalania nowych produktów, badanie jakości produktów, ocena i wycena nieruchomości pod kątem występowania
materiałów niebezpiecznych, oględziny nieruchomości, planowanie
budowy nieruchomości, projektowanie budynków, w tym galerii
handlowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, 43 udostępnianie
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami,
rezerwacje miejsc w hotelach, usługi biur zakwaterowania, usługi
opieki nad dziećmi świadczone na obiektach handlowych, usługi
w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem budynków przenośnych.

(111) 338804
(220) 2020 07 22
(210) 516333
(151) 2021 01 20
(441) 2020 09 28
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA PINOT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻURAW I CZAPLA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 338805
(220) 2020 07 22
(151) 2021 01 08
(441) 2020 09 21
(732) CPI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Officeme
(540)

(210) 516334

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 9 aplikacje internetowe, oprogramowanie komputerowe,
w tym oprogramowanie komputerowe pobierane z Internetu, oprogramowanie komputerowe do pobierania, przesyłania, odbierania,
edytowania, wyodrębniania, kodowania, dekodowania, odtwarzania, magazynowania i organizowania danych, w tym danych audio
i wideo, komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, 35 organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informatycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej
lub handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie działalnością handlową,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej, badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej
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w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie konkursami
w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej, marketing
cyfrowy, marketing bezpośredni, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie
planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, projektowanie badań marketingowych, analiza trendów marketingowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, kampanie reklamowe, informacja marketingowa, kompilacja, produkcja i rozpowszechnienie materiałów reklamowych, opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii
promocyjnych, organizowanie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, produkcja materiałów reklamowych
i reklam, pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc w zakresie promocji działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie ulotek,
broszur marketingowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
agencje informacji handlowej, handlowe usługi doradcze dotyczące
franchisingu, udzielanie informacji dotyczącej sprzedaży handlowej,
badania i analiza badań konsumenckich, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, audyty centrów handlowych, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program,
promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, przygotowanie i rozmieszczenie reklam, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, planów marketingowych,
przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty
[inne niż sprzedaż], przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz
osób trzecich, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi
zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie nabywania wyposażenia
biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], prowadzenie interesów osób trzecich, inwestycji w zakresie
nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy
towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i lub reklamy, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania inwestycjami budowlanymi, usługi deweloperskie w formie doradztwa dotyczącego
organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz
dostarczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa, wyceny handlowe, usługi reklamowe i marketingowe
online, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe na rzecz
innych, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, wydawanie ulotek reklamowych, usługi zarządzania społecznością online, wydawanie i ak-
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tualizacja tekstów reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, 36 administrowanie
nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi,
hotelowymi i rozrywkowymi, prowadzenie agencji pośrednictwa
w handlu, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, nieruchomości mieszkalnych, lokali użytkowych, biur, budynków, gruntu,
organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów
od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie
informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub
pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie
dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy ziemi, wynajmem pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele biurowe,
wynajem nieruchomości i majątku, pośrednictwo w najmie i handlu
nieruchomościami, usługi developerskie, w tym tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości
pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie inwestycjami, ocena
i wycena galerii handlowych, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z centrami handlowymi, usługi finansowe w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, oraz doradztwa,
informacji i operacji w zakresie obrotu nieruchomościami, prowadzenie rozliczeń finansowych, transakcji, w tym związanych z najmem,
kupnem lub sprzedażą nieruchomości, wycena dzieł sztuki, wycena
nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwestycji, inwestycje
kapitałowe, inwestycje na rynku nieruchomości, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi
finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38
mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, usługi telefonii i telefonii mobilnej, udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą kablową lub za pomocą
satelitów radiowych lub droga radiową, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych w celach komercyjnych lub edukacyjnych, dostarczanie informacji komunikacyjnych, interaktywne usługi: nadawania
programów i łączności, telekomunikacyjne, wideotekstowe, przesyłania wiadomości błyskawicznych i danych, dostarczania wiadomości
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, bezpieczne transmitowanie danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych,
transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja informacji dla celów
biznesowych, komunikacja przez sieci elektroniczne, za pomocą środków elektronicznych, komunikacja w celu wymiany danych w formie
elektronicznej, przesyłanie, odbieranie i transmisja wiadomości, organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych, transmisja krótkich informacji [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki
i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, świadczenie usług
w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych, elektronicznych, udostępnianie informacji na temat komunikacji medialnej,
w zakresie komunikacji, informacji związanych z komunikacją bezprzewodową, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi
informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi
komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, usługi informacyjne
on-line związane z telekomunikacją, usługi konsultacyjne dotyczące
komunikacji danych, usługi światłowodowej telekomunikacji, telefonii i telefonii mobilnej, usługi transmisyjne, usługi transmisji danych
przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi wideokonferencji, usługi zintegrowanego
przesyłania wiadomości, zapewnianie elektronicznych połączeń te-
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lekomunikacyjnych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych dla
centrów danych, 41 administrowanie (organizowanie) usługami rozrywkowymi lub działalnością kulturalną w budynkach, dla najemców, dzierżawców i użytkowników budynków lub ich części, usługi
doradcze w zakresie planowania imprez specjalnych, publikowanie
informacji z zakresu efektywności działań centrów handlowych, handlu i usług, tworzenie fanklubów, prowadzenie szkoleń i analiz z zakresu efektywności działalności centrów handlowych i efektywności
handlu i usług, centra rozrywki, badania edukacyjne, fotoreportaże,
dostarczanie rozrywki w postacie nagranej muzyki, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, sportowych, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy, informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji,
rozrywce, wypoczynku, działalności kulturalnej, organizacja imprez
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, konferencji na temat biznesu i handlu, konferencji związanych
z reklamą, konkursów, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, handlowych, edukacyjnych, biznesowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie
plakatów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, rozrywka on-line, szkolenia w zakresie zarządzania nieruchomościami, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia biznesowe, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych,
usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw zarządzania,
usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu
komputerowego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania,
wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz odzyskiwania
danych komputerowych, wynajmowanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, analizy systemów
komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo budowlane w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, architektura, projektowanie budynków, usługi w zakresie dekoracji wnętrz, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych,
projektowanie architektoniczne i budowlane, dekorowanie i projektowanie wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, nadzór wykonawczy w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, w tym
projektowanie, realizacja i nadzór wykonawczy projektów z tego zakresu, projektowanie umeblowania i wyposażenia pomieszczeń handlowych i usługowych, projektowanie sklepów, projektowanie hoteli, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, usługi
w zakresie badania i udoskonalania nowych produktów, badanie jakości produktów, ocena i wycena nieruchomości pod kątem występowania materiałów niebezpiecznych, oględziny nieruchomości,
planowanie budowy nieruchomości, projektowanie budynków,
w tym galerii handlowych, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 43
udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, elektroniczne usługi informacyjne związane
z hotelami, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi biur zakwaterowania, usługi opieki nad dziećmi świadczone na obiektach handlowych,
usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, wynajem budynków przenośnych.

(111) 338806
(220) 2020 07 22
(210) 516335
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA PINOT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁY ŁABĘDŹ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 338807
(220) 2020 07 22
(210) 516336
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA PINOT, Łódź (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) SOKÓŁ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 338808
(220) 2020 07 22
(210) 516337
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA PINOT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MYŚLIWSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 338809
(220) 2020 07 22
(210) 516338
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA PINOT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZARNY ŁABĘDŹ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 338810
(220) 2020 07 22
(210) 516339
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA PINOT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIERSZCZ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 338811
(220) 2020 07 23
(210) 516351
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NILREST
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez
ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina,
wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne,
lecznicze produkty do pielęgnacji, lecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, lecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, preparaty medyczne,
medyczne kremy terapeutyczne, płyny medyczne do skóry, balsamy
do użytku medycznego, plastry do celów medycznych, preparaty
chemiczne do celów medycznych, środki nawilżające do użytku medycznego, produkty higieniczne do celów medycznych, preparaty
higieniczne do użytku medycznego, dietetyczna żywność do celów
medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych, suplementy diety do użytku medycznego, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, kremy do rąk do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, krem
chłodzący [cold cream] do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy
lecznicze, lecznicze kremy do skóry, kremy do użytku dermatologicznego, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], uniwersalne lecznicze kremy z antybiotykiem,
kremy ziołowe do celów medycznych, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu na dzia-
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łanie promieni słonecznych, wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, maści lecznicze, maści o właściwościach leczniczych,
maści do celów farmaceutycznych, maści lecznicze do stosowania
na skórę, maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych,
preparaty dermatologiczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, żele do użytku
dermatologicznego, preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, środki przeciwdrobnoustrojowe pochodzenia naturalnego
do użytku dermatologicznego, środki antymikrobowe do użytku
dermatologicznego, antybiotykowe produkty dermatologiczne,
eliksiry na łuszczycę, farmaceutyczne płyny do skóry, toniki do skóry
[lecznicze], lecznicze preparaty do leczenia skóry, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, eliksiry do łagodzenia podrażnień
skóry, kremy lecznicze do ochrony skóry, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry, preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry podczas ciąży, preparaty do pielęgnacji
skóry do celów medycznych, produkty i preparaty farmaceutyczne
do nawilżania skóry w trakcie ciąży.

(111) 338812
(220) 2020 07 23
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) VERIOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Verisorb
(510), (511) 16 opakowania na żywność.

(210) 516353

(111) 338813
(220) 2020 07 23
(210) 516359
(151) 2021 01 08
(441) 2020 09 21
(732) INWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inwi
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.11,
26.04.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.09, 26.03.23
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości.
(111) 338814
(220) 2020 07 23
(210) 516360
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) WASZKOWIAK ŁUKASZ WA-TECH, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wild camp
(540)

(591) jasnobrązowy, czarny, biały, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 03.01.14, 03.01.16,
03.01.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.15, 26.07.05
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(510), (511) 12 przyczepo-namioty, 22 namioty, namioty kempingowe, daszki do namiotów, namioty [daszki] dla pojazdów, namioty doczepiane do pojazdów, namioty wykonane z materiałów tekstylnych,
namioty [daszki] do przyczep kempingowych, plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia.

(111) 338815
(220) 2020 07 23
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) KOZIK PAULINA, Szczekociny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PauLar
(540)

(210) 516363

(591) różowy
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.10, 26.01.12, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12,
26.11.13, 26.03.23
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 338816
(220) 2020 07 23
(210) 516365
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Skrzypovita Pro
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do pielęgnacji ciała i urody, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, zębów, paznokci, włosów, mydła,
olejki eteryczne, dezodoranty osobiste, maseczki kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do opalania,
szampony.
(111) 338817
(220) 2020 07 23
(210) 516386
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE REYPOL
REJMAK SPÓŁKA JAWNA, Janowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piwo Jasne Janowieckie. Piwo tradycyjne warzone ze słodu
pilzneńskiego oraz z chmielu z Lubelszczyzny, zgodnie ze sztuką
piwowarską. Charakteryzuje się wyrazistą goryczką chmielową
dając głęboki smak. Czas leżakowania 40 dni. Pasteryzowane.
SEROKOMLA Janowieckie TRADYCYJNIE WARZONE PIWO JASNE
RZEMIEŚLNICZE 100% NATURALNYCH SUROWCÓW Najlepiej
przechowywać w chłodnym miejscu. Butelka bezzwrotna.
(540)

(591) beżowy, szary, biały, brązowy, czerwony, pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 07.01.01, 25.01.15, 26.01.18, 06.19.09
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 338818
(220) 2020 07 23
(210) 516387
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE REYPOL
REJMAK SPÓŁKA JAWNA, Janowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piwo Ciemne Janowieckie. Warzone z czterech gatunków
słodu. Doceniany jest jego głęboki smak z lekką, rozkoszną nutą
słodyczy. Czas leżakowania 60 dni. Piwo dolnej fermentacji.
Chmielenie na aromat i goryczkę. Sybilla i Marynka. Pasteryzowane.
SEROKOMLA Janowieckie TRADYCYJNIE WARZONE PIWO CIEMNE
RZEMIEŚLNICZE 100% NATURALNYCH SUROWCÓW Najlepiej
przechowywać w chłodnym miejscu. Butelka bezzwrotna.
(540)

(591) beżowy, szary, biały, brązowy, pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 26.01.18, 07.01.01, 06.19.09
(510), (511) 32 piwo.
(111) 338819
(220) 2020 07 23
(210) 516392
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) ŻABICKA KATARZYNA, ŻABICKI ŁUKASZ SVERUM
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SVERUM
(540)

(591) granatowy, biały, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 07.03.11
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, analiza marketingowa nieruchomości, reklama, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady dostarczane w wyborze towarów i usług konsumentom, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowych, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa
w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
finansowanie konsorcjalne nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], usługi nabywania nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, udzielanie
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości,
usługi powiernicze w zakresie nieruchomości: usługi zarządzania
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nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących
majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków, usługi wykazów nieruchomości związanych
z wynajmem domów i mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy
ziemi, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości,
finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, planowanie
dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 42 projektowanie
i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej.

(111) 338820
(220) 2020 07 23
(210) 516394
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) ŻABICKA KATARZYNA, ŻABICKI ŁUKASZ SVERUM
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SVERUM
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, analiza marketingowa nieruchomości, reklama, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady dostarczane w wyborze towarów i usług konsumentom, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowych, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa
w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
finansowanie konsorcjalne nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], usługi nabywania nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, udzielanie
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości,
usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących
majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków, usługi wykazów nieruchomości związanych
z wynajmem domów i mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy
ziemi, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości,
finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, planowanie
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dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 42 projektowanie
i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej.

(111) 338821
(220) 2020 07 24
(210) 516414
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) ATTESTED RIGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AIR VORTEX
(510), (511) 7 ręczne narzędzia pneumatyczne, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, pneumatyczne pistolety do paznokci, pneumatyczne urządzenia uderzające, maszyny wykrawające, maszyny
na sprężone powietrze, maszyny na gaz sprężony, maszyny do ekstruzji, maszyny, w tym przemysłowe urządzenia do pneumatycznej
stymulacji przepływów, wymienniki ciepła [części maszyn], złącza,
sprzęgła i taśmy maszynowe, części i wyposażenie do wyżej wymienionych towarów zaliczonych do klasy 7, 37 oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, oczyszczanie strumieniowo-ścierne
powierzchni niemetalowych, oczyszczanie strumieniowo-ścierne
powierzchni metalowych, oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, podwodne oczyszczanie strumieniowo-ciśnieniowe powierzchni metalowych, oczyszczanie terenu, oczyszczanie ulic,
oczyszczanie zbiorników na wodę, mechaniczne oczyszczanie szlaków wodnych, podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni metalowych, podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie wodociągów, czyszczenie układów wodociągów, czyszczenie instalacji wodociągowych, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja gazociągów i wodociągów, instalacja urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych
i wodociągowych, usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji
wodociągowych, usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, powlekanie betonu, powlekanie – malowanie, powlekanie murów, powlekanie rur, powlekanie przewodów, powlekanie
kanałów ściekowych, malowanie metalowych powierzchni w celu
zapobiegania korozji, dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekcja zastawy stołowej, dezynfekcja instrumentów chirurgicznych,
zwalczanie szkodników i dezynfekcja, dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii.
(111) 338822
(220) 2020 07 25
(210) 516416
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) JUST PAUL JUSZCZYK GRUPIŃSKA OLECHOWSKA SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUST PAUL
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy,
obuwie, odzież, akcesoria na szyję, apaszki [chustki], bermudy, bielizna, bezrękawniki, bielizna [część garderoby], bielizna damska, bielizna damska typu body, bielizna dla kobiet, bielizna osobista, bikini,
blezery, bliźniaki [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy
dresowe, body [bielizna], bolerka, chinosy, chustki [apaszki], chusty
na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty pareo, damska bielizna, damskie koszule nocne, damskie luźne topy, damskie sukienki
na uroczystości, daszki jako nakrycia głowy, długa bielizna, długie
kimona (nagagi), długie kurtki, długie luźne halki, długie luźne stroje,
długie szale damskie, dolne części ubrań [odzież], dzianina [odzież],
dżinsy, eleganckie spodnie, fulary [artykuły odzieżowe], garnitury
damskie, garnitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, golfy, gorset, grube płaszcze, halki [bielizna], halki
[odzież], jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], jednoczęściowe piżamy, jedwabne krawaty, kamizelki, kąpielowe kostiumy, kaszmirowe szale, kimona, kolanówki, kombinezony
[odzież], komplety koszulek i spodenek, kostiumy, kostiumy dla kobiet, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy
ze spódnicą, koszule, koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule do spania, koszule eleganckie, koszule nocne, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, krótkie spodnie, krót-
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kie płaszcze do kimon (haori), kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe,
kurtki futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki
wierzchnie, kurtki zamszowe, legginsy, letnie ubranka dla dzieci, luźne sukienki o prostym kroju, luźne sukienki ciążowe, maski na oczy
do spania, minispódniczki, damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, narzutki na ramiona, odzież codzienna, odzież damska, odzież
do biegania, odzież do spania, odzież dziana, odzież dziewczęca,
odzież dżinsowa, odzież futrzana, odzież gotowa, odzież jedwabna,
odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież damska, odzież haftowana,
odzież modelująca, odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem
rękawic do golfa], odzież taneczna, odzież tkana, odzież wierzchnia
dla pań, okrycia wierzchnie [odzież], okrycia zakładane na kostiumy
kąpielowe, parea, paski, paski materiałowe [odzież], paski [odzież],
paski skórzane [odzież], paski tekstylne, paski wykonane z imitacji
skóry, paski z materiału, pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
pasy do wyszczuplania talii, pasy wyszczuplające [gorsety], płaszcze,
płaszcze plażowe, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze sportowe,
płaszcze wieczorowe, podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, podomki, półgolfy, poncza, pulowery, rajstopy, pumpy, rękawiczki, rękawiczki jako odzież,
skarpetki, spodenki, spódnica-spodnie, spódnice, spódnice golfowe, spódnice plisowane, spódnico-spodenki, spódnico-spodnie,
spódniczki baletowe, spodnie, spodnie capri, spodnie [nieformalne],
spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], stroje dla druhen,
stroje do chrztu, stroje jednoczęściowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki damskie, sukienki druhen, suknie balowe,
suknie koktajlowe, suknie ślubne, suknie wieczorowe, swetry, swetry
bez rękawów, swetry marynarskie, swetry [odzież], swetry rozpinane,
swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry z półgolfem, szale i chusty na głowę,
szale i etole, szale [tylko z trykotu], szaliki jedwabne, szaliki [odzież],
szlafroki, szerokie koszule wierzchnie, szorty, szorty [odzież], T-shirty
z krótkim rękawem, topy bez ramiączek, topy [odzież], trencze, tuniki,
ubrania codzienne, wygodne luźne spodnie, woalki, welony [odzież],
żakiety z dzianiny, zestawy typu „bliźniak” [odzież], odzież wieczorowa, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu
do odzieży, dodatków odzieżowych i akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych
i akcesoriów odzieżowych, administrowanie sprzedażą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, promocja sprzedaży, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia marki.

(111) 338823
(220) 2020 07 25
(210) 516417
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) JUST PAUL JUSZCZYK GRUPIŃSKA OLECHOWSKA SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUST PAUL
(540)

(591) brązowy, różowy, zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy,
obuwie, odzież, akcesoria na szyję, apaszki [chustki], bermudy, bielizna, bezrękawniki, bielizna [część garderoby], bielizna damska, bielizna damska typu body, bielizna dla kobiet, bielizna osobista, bikini,
blezery, bliźniaki [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy
dresowe, body [bielizna], bolerka, chinosy, chustki [apaszki], chusty
na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty pareo, damska bielizna, damskie koszule nocne, damskie luźne topy, damskie sukienki
na uroczystości, daszki jako nakrycia głowy, długa bielizna, długie
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kimona (nagagi), długie kurtki, długie luźne halki, długie luźne stroje,
długie szale damskie, dolne części ubrań [odzież], dzianina [odzież],
dżinsy, eleganckie spodnie, fulary [artykuły odzieżowe], garnitury
damskie, garnitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, golfy, gorset, grube płaszcze, halki [bielizna], halki
[odzież], jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], jednoczęściowe piżamy, jedwabne krawaty, kamizelki, kąpielowe kostiumy, kaszmirowe szale, kimona, kolanówki, kombinezony
[odzież], komplety koszulek i spodenek, kostiumy, kostiumy dla kobiet, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy
ze spódnicą, koszule, koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule do spania, koszule eleganckie, koszule nocne, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, krótkie spodnie, krótkie płaszcze do kimon (haori), kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe,
kurtki futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki
wierzchnie, kurtki zamszowe, legginsy, letnie ubranka dla dzieci, luźne sukienki o prostym kroju, luźne sukienki ciążowe, maski na oczy
do spania, minispódniczki, damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, narzutki na ramiona, odzież codzienna, odzież damska, odzież
do biegania, odzież do spania, odzież dziana, odzież dziewczęca,
odzież dżinsowa, odzież futrzana, odzież gotowa, odzież jedwabna,
odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież damska, odzież haftowana,
odzież modelująca, odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem
rękawic do golfa], odzież taneczna, odzież tkana, odzież wierzchnia
dla pań, okrycia wierzchnie [odzież], okrycia zakładane na kostiumy
kąpielowe, parea, paski, paski materiałowe [odzież], paski [odzież],
paski skórzane [odzież], paski tekstylne, paski wykonane z imitacji
skóry, paski z materiału, pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
pasy do wyszczuplania talii, pasy wyszczuplające [gorsety], płaszcze,
płaszcze plażowe, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze sportowe,
płaszcze wieczorowe, podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, podomki, półgolfy, poncza, pulowery, rajstopy, pumpy, rękawiczki, rękawiczki jako odzież,
skarpetki, spodenki, spódnica-spodnie, spódnice, spódnice golfowe, spódnice plisowane, spódnico-spodenki, spódnico-spodnie,
spódniczki baletowe, spodnie, spodnie capri, spodnie [nieformalne],
spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], stroje dla druhen,
stroje do chrztu, stroje jednoczęściowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki damskie, sukienki druhen, suknie balowe,
suknie koktajlowe, suknie ślubne, suknie wieczorowe, swetry, swetry
bez rękawów, swetry marynarskie, swetry [odzież], swetry rozpinane,
swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry z półgolfem, szale i chusty na głowę,
szale i etole, szale [tylko z trykotu], szaliki jedwabne, szaliki [odzież],
szlafroki, szerokie koszule wierzchnie, szorty, szorty [odzież], T-shirty
z krótkim rękawem, topy bez ramiączek, topy [odzież], trencze, tuniki,
ubrania codzienne, wygodne luźne spodnie, woalki, welony [odzież],
żakiety z dzianiny, zestawy typu „bliźniak” [odzież], odzież wieczorowa, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu
do odzieży, dodatków odzieżowych i akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych
i akcesoriów odzieżowych, administrowanie sprzedażą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, promocja sprzedaży, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia marki.

(111) 338824
(220) 2020 07 24
(210) 516429
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) ZYGFRYD STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, filmy wideo, film kinematograficzny, naświetlony, 41 produkcja filmów, innych niż reklamowe,
reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, dystrybucja filmów, montaż filmów, studia filmowe, pokazy filmowe, rozrywka
filmowa, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, sporządzanie napisów do filmów.
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(111) 338825
(220) 2020 07 24
(210) 516432
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) KOKOT JOLANTA PAMAX, Czarny Las (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KUBASZKA
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet
i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież
wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież
treningowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, paski [odzież], stroje kąpielowe, kąpielówki, obuwie, czapki [nakrycia głowy], nakrycia głowy, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet takich towarów jak: odzież, odzież damska, odzież
męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież
wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież
wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, sukienki, suknie,
t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna
damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, paski
[odzież], stroje kąpielowe, kąpielówki, obuwie, czapki [nakrycia głowy], nakrycia głowy.
(111) 338826
(220) 2020 07 24
(151) 2021 01 20
(441) 2020 09 28
(732) COPIK ROMAN, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kajakomania .pl
(540)
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pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne
dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi doradcze związane
z prawami konsumenta (doradztwo prawne), usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne dotyczące
testamentów.

(111) 338828
(220) 2020 07 24
(210) 516440
(151) 2021 02 10
(441) 2020 10 26
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magnez+B6 EFFECTIVE Przedłużone uwalnianie składników
aktywnych 8h
(540)

(210) 516433

(591) ciemnofioletowy, różowy, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08, 18.03.01
(510), (511) 39 transport, organizowanie i przeprowadzanie wypraw
kajakiem, 41 organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych.
(111) 338827
(220) 2020 07 24
(210) 516436
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) LAWBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAWBOX FIRM COMPLETE BUSINESS SOLUTIONS
(540)

(591) szary, złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi informacji prawnej, usługi
wsparcia prawnego, usługi prawne pro bono, usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne
w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej,
usługi prawne związane eksploatacją praw własności przemysłowej
i praw autorskich, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami

(591) szary, biały, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18,
26.07.25, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 5 suplementy diety i odżywki, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, zioła lecznicze, mieszanki ziół do celów
leczniczych, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze,
substancje odżywcze do celów leczniczych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, 35 usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży detalicznej,
hurtowej i online następujących towarów: suplementy diety i odżywki, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, zioła lecznicze, mieszanki ziół do celów leczniczych, nalewki ziołowe do celów
leczniczych, syropy lecznicze, substancje odżywcze do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych.
(111) 338829
(220) 2020 07 27
(210) 516445
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Apetiherb
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, syropy
do użytku farmaceutycznego, leki naturalne, leki ziołowe, preparaty
pobudzające apetyt, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, suplementy
ziołowe, suplementy ziołowe w płynie.
(111) 338830
(220) 2020 07 27
(210) 516448
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) ZAKŁADY MIĘSNE STANISŁAWÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisławów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S STANISŁAWÓW ZAKŁADY MIĘSNE
(540)

(591) czarny, czerwony, złoty, bialy
(531) 24.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.14
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(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, przetwory mięsne, mięso wędzone, wędliny, kiełbasy, kabanosy, parówki, pasztety, puszki
mięsne, mięso mielone, wyroby podrobowe i garmażeryjne na bazie
mięsa, koncentraty na rosół, 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, sprzedaż hurtowa i detaliczna mięsa, przetworów mięsnych, wędlin, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
Internetu mięsa, przetworów mięsnych, wędlin, usługi informacji
handlowej dotyczącej mięsa, przetworów mięsnych, wędlin, promocja sprzedaży towarów, 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 reklamowych, usługi księgowości
i rachunkowości, analiza kosztów, wycena działalności gospodarczej,
badanie opinii publicznej, 40 usługi w zakresie przetwórstwa żywności, mięsa, ubój zwierząt, wędzenie żywności.

(111) 338831
(220) 2020 07 27
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) CICHA EDYTA TASOTTI, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASOTTI
(540)

(210) 516454

(591) różowy
(531) 01.03.01, 01.03.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
odświeżacze powietrza, samochodowe odświeżacze powietrza,
odświeżacze powietrza w sprayu, odświeżacze powietrza w postaci żeli, płynów, proszków, kapsułek, aplikatorów, preparaty sanitarne do higieny osobistej inne niż przybory toaletowe, dezodoranty
do odświeżania powietrza inne niż do użytku osobistego środki
do odświeżania powietrza, odświeżacze do powietrza, odświeżacze
zapachu do mebli, dywanów i pomieszczeń, preparaty do nasycania wonią i nadawania zapachu powietrzu, preparaty neutralizujące zapachy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum,
środków czystości, chemii gospodarczej, napachniaczy i odświeżaczy powietrza, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni,
akcesoriów samochodowych, płynów i smarów eksploatacyjnych
do pojazdów mechanicznych, kosmetyków samochodowych, w tym
odświeżaczy powietrza, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii
gospodarczej, napachniaczy i odświeżaczy powietrza, preparatów
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, akcesoriów i przyborów
do mycia i czyszczenia powierzchni, akcesoriów samochodowych,
płynów i smarów eksploatacyjnych do pojazdów mechanicznych,
kosmetyków samochodowych, w tym odświeżaczy powietrza, promocja sprzedaży, informacja handlowa.
(111) 338832
(220) 2020 07 27
(210) 516472
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLEXASLIMIN
(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
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leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(111) 338833
(220) 2020 07 27
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) MORZYWOŁEK JÓZEF, Świdnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINERAL MIST
(540)

(210) 516475

(531) 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, odświeżacze powietrza
w sprayu, wkłady do odświeżaczy powietrza, spraye lecznicze, spraye
odświeżające do pomieszczeń, 10 spraye do celów medycznych.
(111) 338834
(220) 2020 07 27
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) S.F. EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SF S.F.EXPRESS
(540)

(210) 516486

(591) czarny, czerwony
(531) 01.07.06, 01.07.12, 24.15.21, 26.11.08, 24.17.02, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi kurierskie, transport lądowy, wodny, lotniczy
i rurociągowy.
(111) 338835
(220) 2020 07 27
(210) 516490
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) SIWEK ROBERT ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mieszko
(510), (511) 9 komiksy do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 komiksy, komiksy [książki], materiały drukowane, 41 udostępnianie komiksów online, nie do pobrania, udostępnianie on-line
komiksów i powieści graficznych nie do pobrania.
(111) 338836
(220) 2020 07 27
(210) 516502
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) MLV18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMOTEKA
(540)

(591) czerwony, zielony, biały
(531) 05.05.16, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki
eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust,
chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, farby
do włosów, maski kosmetyczne, mydła, preparaty do demakijażu, odżywki do włosów, pomadki do ust, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub
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do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do samoopalania [kosmetyki], zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, szampony, 5 suplementy diety, leki wzmacniające, preparaty
witaminowe, bandaże opatrunkowe, plastry, antybakteryjne środki
do mycia rąk, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, białkowe
suplementy diety, czopki, herbata lecznicza, kleje do protez dentystycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki przeciwbólowe, tampony, woda termalna, zioła lecznicze, 35
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie
reklam, administrowanie programami lojalności konsumenta, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, kolportaż próbek.

(111) 338837
(220) 2020 07 27
(210) 516503
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) MLV18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMOTEKA
(540)

(591) czerwony, zielony
(531) 05.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki
eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust,
chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, farby
do włosów, maski kosmetyczne, mydła, preparaty do demakijażu, odżywki do włosów, pomadki do ust, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do samoopalania [kosmetyki], zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, szampony, 5 suplementy diety, leki wzmacniające, preparaty
witaminowe, bandaże opatrunkowe, plastry, antybakteryjne środki
do mycia rąk, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, białkowe
suplementy diety, czopki, herbata lecznicza, kleje do protez dentystycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki przeciwbólowe, tampony, woda termalna, zioła lecznicze, 35
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie
reklam, administrowanie programami lojalności konsumenta, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, kolportaż próbek.
(111) 338838
(220) 2020 07 28
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) BURDA PAWEŁ EXPERT-PAWEŁ BURDA,
Stargard Szczeciński (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) expert
(540)

(210) 516518

(591) zielony, biały
(531) 27.05.05, 29.01.12, 07.01.08
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), doradztwo w zakresie nieruchomości.
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(111) 338839
(220) 2020 07 28
(210) 516539
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) SŁOCZYŃSKI ŁUKASZ MOTOKRAFT, Łęczyca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) brt MOtO BEST RIDE TECHNOLOGY
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 kaski ochronne, kaski na motocykle, okulary motocyklowe, okulary gogle, gogle motocyklowe, 12 pojazdy, urządzenia
do poruszania po lądzie, w powietrzu lub w wodzie, pojazdy mechaniczne, motocykle, skutery, quady, rowery, części, akcesoria do pojazdów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież automobilistów,
rękawice, odzież motocyklowa, 35 sprzedaż w salonach, sklepach,
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa,
katalogowa następujących towarów: kaski ochronne, kaski na motocykle, okulary motocyklowe, okulary gogle, gogle motocyklowe,
pojazdy, urządzenia do poruszania po lądzie, w powietrzu lub w wodzie, pojazdy mechaniczne, motocykle, skutery, quady, rowery, części, akcesoria do pojazdów, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież
automobilistów, rękawice, odzież motocyklowa, reklama, promocja
sprzedaży.
(111) 338840
(220) 2017 10 19 K
(210) 516574
(151) 2021 01 07
(441) 2020 09 21
(732) CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.U., Alcobendas (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Campofrio SNACK’IN
(540)

(591) biały, purpurowy, czerwony, liliowy, złoty, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 29 mięso i wędliny, dziczyzna, ekstrakty mięsne, drób,
ryby, warzywa mrożone, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, owoce konserwowane, suszone owoce,
mrożone owoce, gotowane owoce, galaretki, dżemy, jaja, mleko,
mleczne produkty, oleje i tłuszcze, kiełbasy, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
owoców.
(111) 338841
(220) 2020 07 29
(210) 516581
(151) 2021 01 22
(441) 2020 10 05
(732) ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD, Yuhuan City (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRT
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
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(510), (511) 12 amortyzatory do samochodów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe,
podwozia samochodów, pojazdy elektryczne, sprzęgła do pojazdów lądowych, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], opony
do pojazdów, podwozia pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych.

(111) 338842
(220) 2020 07 30
(210) 516618
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) CARGOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CARGOTOR
(510), (511) 37 konserwacja torów kolejowych, budowanie dróg kolejowych, budowa linii kolejowych, 39 transport kolejowy, transport
towarów koleją, wynajmowanie linii kolejowych, usługi kolejowego
transportu towarowego, usługi w zakresie organizowania transportu
kolejowego.
(111) 338843
(220) 2020 07 30
(210) 516620
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) CONVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Glinianka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mussuszki
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, kompozycje owoców
przetworzonych, owoce konserwowane, owoce przetworzone.
(111) 338844
(220) 2020 07 30
(210) 516624
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) CONVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Glinianka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kisuszki
(510), (511) 29 warzywa suszone, warzywa przetworzone.
(111) 338845
(220) 2020 07 30
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) MAZUR JAN JANBOX, Buków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANBOX
(540)

(210) 516629

(591) czarny, zielony, biały
(531) 19.03.09, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 pudełka z papieru lub kartonu.
(111) 338846
(220) 2020 07 31
(210) 516650
(151) 2021 01 20
(441) 2020 10 05
(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królewski Cydr
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 01.15.15, 05.07.13, 24.09.02, 24.09.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 cydr bezalkoholowy, 33 cydr.

Nr 14/2021

(111) 338847
(220) 2020 07 31
(210) 516652
(151) 2021 01 20
(441) 2020 10 05
(732) DAWIDEK KATARZYNA MIOBEL COSMETICS, Sosnowica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIOBEL
(540)

(531) 05.03.20, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki
dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydło do golenia, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do kąpieli, przeciw
potowe mydła, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki
do czyszczenia zębów, świece do masażu do celów kosmetycznych,
toniki kosmetyczne do ciała, waciki do celów kosmetycznych, woda
micelarna, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów
medycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie
następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki naturalne, aloesowe
preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych. dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych. mydła, mydło do golenia, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe]. preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do kąpieli, przeciwpotowe mydła, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony. środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki
do czyszczenia zębów. świece do masażu do celów kosmetycznych,
toniki kosmetyczne do ciała, waciki do celów kosmetycznych, woda
micelarna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych.
(111) 338848
(220) 2020 08 01
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) SKRODZIUK JERZY, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GoDISCO
(540)

(210) 516663

(591) różowy, zielony, czarny, żółty, czerwony, niebieski,
ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, 18 torebki, 25 odzież, 32 napoje energetyzujące, soki.
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(111) 338849
(220) 2020 07 31
(210) 516673
(151) 2021 01 19
(441) 2020 09 28
(732) PRIVATE CORPORATE CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pccpoland
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], 16 publikacje drukowane,
prospekty, materiały drukowane, biuletyny informacyjne, broszury,
35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama zewnętrzna, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi
lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, outsourcing [doradztwo biznesowe], 36 doradztwo w sprawach finansowych, usługi badań dotyczących finansów,
38 łączność poprzez terminale komputerowe, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja podcastów, transmisja wideo na żądanie, usługi telekonferencyjne, usługi w zakresie
wideokonferencji, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, 45 badania prawne, usługi monitorowania prawnego,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(111) 338850
(220) 2020 08 03
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) JAKÓBCZYK MARCIN, Sławków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYM TIME
(540)

(210) 516684

(591) szary, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.05,
17.01.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 41 fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness, usługi fitness
klubów, sport i fitness, treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], usługi szkoleniowe związane ze sprawnością
fizyczną [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu,
udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą
portalu on-line, usługi siłowni, usługi siłowni związane z kultury-
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styką, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, nadzorowanie
ćwiczeń fizycznych, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, szkolenia
w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, usługi w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, doradztwo w zakresie treningu fizycznego,
zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi edukacyjne w zakresie
sprawności fizycznej, rezerwowanie obiektów i sprzętu do ćwiczeń
fizycznych, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie
ćwiczeń fizycznych, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], udzielanie informacji związanych z treningiem
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie
informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem
strony internetowej online, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi treningowe
w zakresie aerobiku, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi treningowe
siłowe i poprawiające kondycję, wypożyczanie sprzętu sportowego
lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, zajęcia gimnastyczne, instruktaż
w zakresie gimnastyki, udostępnianie sal gimnastycznych, usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych, udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych, instruktaż w zakresie gimnastyki ciążowej, nauka gimnastyki.

(111) 338851
(220) 2020 08 04
(210) 516700
(151) 2021 01 29
(441) 2020 10 05
(732) KRYSZYŁOWICZ MARIA INSURADA, Dobre (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Insurada Maria Kryszyłowicz
(510), (511) 36 doradztwo ubezpieczeniowe, organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeń
osobistych, usługi zarządzania ubezpieczeniami, informacja o ubezpieczeniach, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi agencji
ubezpieczeniowej, agencje ubezpieczeniowe, administrowanie
planami ubezpieczeniowymi, badania w zakresie ubezpieczeń, administracja w zakresie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, podawanie
wysokości składek ubezpieczeniowych, podawanie notowań składek ubezpieczeniowych, skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące ubezpieczeń, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń,
ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń
na życie, udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej,
usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, udzielanie
informacji dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, usługi
planowania związane z ubezpieczeniami na życie, pośrednictwo
w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, udzielanie informacji
online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub
Internetu, organizowanie ubezpieczeń na życie, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(111) 338852
(220) 2020 08 04
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) HEMP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMP CARE
(540)

(591) biały, złoty
(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12

(210) 516703
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(510), (511) 3 kosmetyki z konopi, dermokosmetyki z konopi, mydła
z konopi, płyny do pielęgnacji włosów z konopi, środki do czyszczenia zębów i jamy ustnej z konopi, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety na bazie
białka konopi, nasion konopi lub oleju z nasion konopi, olej CBD pochodzący z rośliny konopi, ekstrakty konopne, żywice i oleje, suplementy diety z konopi, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne z konopi, konopie indyjskie do celów medycznych, produkty lecznicze,
produkty lecznicze zawierające wyciągi z konopi, wyciągi z konopi
do celów medycznych, oleje i olejki z konopi do celów medycznych,
kremy, maści, oleje i olejki o działaniu leczniczym, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety dla ludzi zawierające wyciągi z konopi,
suplementy diety dla ludzi zawierające olej z konopi, produkty lecznicze dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych, 29 oleje jadalne i jadalne masła zawierające marihuanę leczniczą, marihuanę i konopie siewne oraz ich pochodne, jadalne masła,
konopie, ekstrakty z konopi, kanabidiol i kanabinoidy pochodzące
z konopi, białko z konopi w proszku, ziarna konopi, olej z konopi, nasiona konopi, mąka z konopi, płatki z konopi, mleko z konopi, przekąski na bazie konopi i inne produkty z konopi, 34 wkłady zawierające
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania
wkładów do elektronicznych papierosów, płyny do elektronicznych
papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, waporyzatory
do bezdymnych papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne
oraz aromaty i płyny do nich, zioła do palenia, atomizery do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
kartridże do papierosów elektronicznych, melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych,
płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę
roślinną, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający
olej CBD, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne, urządzenia do podgrzewania substytutów
tytoniu w celu wdychania, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa medycznych konopi siewnych i medycznej marihuany, suszonych leczniczych konopi siewnych, jadalnych leczniczych konopi
siewnych i świeżych leczniczych konopi siewnych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa suplementów ziołowych i dietetycznych
z konopi siewnych, suplementów roślinnych z konopi siewnych, farmaceutyków z konopi siewnych, jadalnych konopi siewnych do celów medycznych, preparatów do stosowania miejscowego na skórę z konopi siewnych do celów medycznych, wyciągów z konopi
siewnych do celów medycznych, koncentratów konopi siewnych
do celów medycznych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa
olejów jadalnych, olejów jadalnych, i jadalnych maseł zawierających
marihuanę leczniczą, marihuanę i konopie siewne oraz ich pochodne i jadalnych maseł, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa
pochodnych konopi siewnych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa suplementów diety dla zdrowia z konopi, farmaceutyków
z konopi, nutraceutyków, suplementów roślinnych dla ogólnego
zdrowia i dobrego samopoczucia, ziołowych suplementów dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia, naturalnych produktów
żywnościowych z konopi, usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, suplementy diety na bazie
białka konopi, nasion konopi lub oleju z nasion konopi, olej CBD pochodzący z rośliny konopi, ekstrakty konopne, żywice i oleje, rośliny
konopi, konopie, nieprzetworzone, rośliny suszone, kwiaty suszone,
liście suszone, nasiona roślin, nasiona nieprzetworzone, olejki oraz
kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, maści, nielecznicze, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, nielecznicze kremy do stóp, maski
do twarzy, balsamy do ust, szampony, żele pod prysznic, mydła, balsamy do ciała, mleczka do ciała, sole do kąpieli, peelingi złuszczające
do ciała, peelingi do twarzy, woda toaletowa, perfumy, olejki i płyny
do masażu, odżywki do włosów, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, żele pod prysznic, płyny do płukania jamy ustnej, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, młynki nieelektryczne, płyn
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający
glicerynę roślinną, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, płyny
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w pły-
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nie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, waporyzatory do bezdymnych
papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.

(111) 338853
(220) 2020 08 04
(210) 516704
(151) 2021 01 29
(441) 2020 10 05
(732) STOLBRZEG PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOLBRZEG DESIGN
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble tapicerowane, ławy [meble], kredensy, kontuary [meble], meble domowe, meble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, kartoteki
[meble], meble łączone, meble komputerowe, meble łazienkowe,
konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, meble rattanowe,
pufy [meble], meble trzcinowe, szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki [meble], komody, meble kuchenne,
narożniki [meble], barki [meble], meble sklepowe, meble ogrodowe,
zewnętrzne meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gabloty [meble], toaletki, elementy meblowe,
taborety ruchome [meble], meble do siedzenia, lady sprzedażowe
[meble], półki wiszące [meble], meble modułowe [kombinowane],
modułowe meble łazienkowe, meble do salonu, meble zawierające
łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe [meble], segmenty mebli ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble
ogrodowe drewniane, wysokie stołki [meble], meble do przebieralni,
modułowe układy półek [meble], komplety mebli do salonu, meble
kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble do eksponowania towarów, moduły do przechowywania [meble], meble
do sal koncertowych, szafki do komputerów [meble], meble do użytku przemysłowego, meble do pokojów dziecinnych, meble w stylu
antycznym, szafki na materiały biurowe [meble], meble na miarę
(do zabudowy), panele do podziału pomieszczeń [meble], meble
do użytku w audytoriach, meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami
w poruszaniu się, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, konstrukcje
drewniane łóżka, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami.
(111) 338854
(220) 2020 08 03
(210) 516742
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RANOCARD
(510), (511) 5 preparaty sercowo-naczyniowe, farmaceutyki stosowane w chorobach układu krążenia, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, preparaty dietetyczne i witaminowe.
(111) 338855
(220) 2020 08 03
(210) 516743
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWAPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fldx NASK
(540)

(591) szary, ciemnoszary, fioletowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.09, 26.04.11, 26.03.04, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13
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(510), (511) 9 alarmy, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, urządzenia monitorujące inne niż do celów medycznych,
wykrywacze (detektory), przyrządy pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, mierniki, urządzenia testujące inne niż do celów medycznych, urządzenia do przetwarzania danych, przyrządy
obserwacyjne, urządzenia do nauczania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające
dane], monitory [programy komputerowe], 35 komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, 38 transfer strumieniowy danych, 42 badania techniczne, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, analiza systemów komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, oprogramowanie jako
usługa (SaaS), usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, chmura obliczeniowa, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, elektroniczne monitorowanie aktywności
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, platforma jako usługa (PaaS), tworzenie platform komputerowych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, 45
usługi detektywistyczne.
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(540)

(591) pomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 29.01.12, 25.01.25
(571) opis znaku: Znak stanowi graficzne odzwierciedlenie,
przedstawionego na pomarańczowym tle, zwielokrotnionego
elementu graficznego obejmującego napis w języku arabskim,
umieszczony wewnątrz tego elementu. zgodnie z zasadami
transliteracji ww. napis w języku arabskim brzmi „AlMaddah”
i stanowi nazwisko arabskiego przedsiębiorcy. Wykaz kolorów: tło
(pomarańczowe), zwielokrotniony element graficzny (jasnopomarańczowy).
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki [cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
batony, guma do żucia, syropy, polewy.
(111) 338859
(220) 2020 08 04
(210) 516787
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 12
(732) STACJA GRAWITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G
(540)

(111) 338856
(220) 2020 08 04
(210) 516744
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) GAŁĘZIA BARTŁOMIEJ CSSOFT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Paperflow
(510), (511) 9 programy komputerowe.
(111) 338857
(220) 2020 08 04
(210) 516747
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROWDconnect
(540)

(591) granatowy, pomarańczowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.01.01, 26.01.06,
26.13.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi finansowe, w tym: analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek pieniężnych, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, udostępnianie informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania.
(111) 338858
(220) 2020 08 04
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) SERRA INTERNATIONAL LTD., Londyn (GB)
(552) (znak znak stanowiący deseń)
(540)

(210) 516748

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.03, 24.17.02
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, artykuły i sprzęt sportowy, 35
doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach
franchisingu, 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 45 usługi prawne, porady
prawne w zakresie franchisingu, profesjonalne konsultacje prawne
dotyczące franchisingu.
(111) 338860
(220) 2020 08 05
(210) 516795
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 05
(732) GĄSIOROWSKA ANNA, Stefanowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LENIWA GOSPODYNI
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych,
43 organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie
bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły
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spożywcze, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów w małych
browarniach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, stołówki, usługi barów i restauracji,
usługi barów kawowych, usługi barów piwnych, usługi barów z sokami, usługi barowe, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych,
usługi herbaciarni, usługi kawiarni, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych
restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi
ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, kontraktowe usługi w zakresie żywności, lodziarnie, 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, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których
mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne,
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi snack-barów,
usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie bankietów,
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn, 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, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(111) 338861
(220) 2020 08 04
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) EXPERTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EG
(540)

(210) 516756

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, przeglądy budowlane (kontrola budowlana), opinie, ekspertyzy i analizy budowlane,
sporządzanie dokumentacji (lub jej elementów) projektowo-kosztorysowej (w tym projektów budowlanych, projektów wykonawczych)
dotyczącej obiektów budowlanych, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz
wykonywanie nadzoru inwestorskiego.
(111) 338862
(220) 2020 08 05
(210) 516798
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 05
(732) GĄSIOROWSKA ANNA, Stefanowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) leniwagospodyni
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych,
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usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów,
organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz,
puby, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, restauracje dla turystów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów
w małych browarniach, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, stołówki, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów
piwnych, usługi barów z sokami, usługi barowe, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi kateringowe w zakresie bufetów
firmowych, usługi herbaciarni, usługi kawiarni, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi
mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje],
usługi ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, bary, bary
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary],
usługi świadczone przez bary bistro, dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
lodziarnie, 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, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji hotelowych,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji
szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje
się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, usługi snack-barów, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie kantyn,
usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi
zaopatrzenia w żywność, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości,
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(111) 338863
(220) 2020 08 05
(210) 516801
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIAŁ PGG
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe .
(111) 338864
(220) 2020 08 05
(210) 516802
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOMIAŁ PGG
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednic-
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twem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe.

(111) 338865
(220) 2020 08 05
(210) 516803
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GROSZEK PGG
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe.
(111) 338866
(220) 2020 08 05
(210) 516805
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORZECH PGG
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe.
(111) 338867
(220) 2020 08 05
(210) 516806
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) NAU BROKER UBZPIECZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NNW Rodzina Razem
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe.
(111) 338868
(220) 2020 08 05
(210) 516808
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK PGG
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe .
(111) 338869
(220) 2020 08 05
(210) 516810
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY, Konstancin-Jeziora (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) HUGONÓWKA
(510), (511) 41 organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych, prowadzenie imprez kulturalnych, usługi w zakresie kultury, 43 obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
kawiarnie, kafeterie (bufety), restauracje, udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie sal konferencyjnych.
(111) 338870
(220) 2020 08 05
(210) 516825
(151) 2021 01 18
(441) 2020 09 28
(732) Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Amsterdam (NL)
(540) (znak słowny)
(540) THINBAN
(510), (511) 5 leki przeciwzakrzepowe.
(111) 338871
(220) 2020 08 06
(210) 516835
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) FUNDACJA POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat
(510), (511) 36 organizacja zbiórek pieniężnych, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych na rzecz osób trzecich, organizacja zbiórek charytatywnych, 41 kształcenie praktyczne [pokazy],
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi
edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających
specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
w zakresie oświaty (nauczanie), 43 żłobki dla dzieci, 44 fizjoterapia,
hospicja, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, opieka pielęgniarska (medyczna-), ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji,
pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, usługi psychologów, terapia mowy,
terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia psychologiczna dla małych dzieci, rehabilitacja fizyczna, usługi
opieki medycznej.
(111) 338872
(220) 2020 08 06
(210) 516837
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIKEY
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie rowerowe, lampy kierunkowe do rowerów, rowerowe światełka odblaskowe, 12 rowery, części i akcesoria
rowerowe zawarte w tej klasie, ramy do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, korby rowerowe, łańcuchy rowerowe, pedały do rowerów, piasty do rowerów, szprychy do rowerów, napinacze do szprych do kół,
nóżki do rowerów, obręcze kół do rowerów, dętki do rowerów, opony
rowerowe, błotniki do rowerów, siodełka rowerowe, pokrycia siodełek rowerów, lusterka boczne do rowerów, pompki do rowerów, przyczepki rowerowe, dzwonki do rowerów, bagażniki do rowerów, kosze
przystosowane do rowerów, sakwy rowerowe, ochraniacze ubrania
na koła do rowerów.
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(111) 338873
(220) 2020 08 06
(210) 516838
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOOSH
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie rowerowe, lampy kierunkowe do rowerów, rowerowe światełka odblaskowe, 12 rowery, części i akcesoria
rowerowe zawarte w tej klasie, ramy do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, korby rowerowe, łańcuchy rowerowe, pedały do rowerów, piasty do rowerów, szprychy do rowerów, napinacze do szprych do kół,
nóżki do rowerów, obręcze kół do rowerów, dętki do rowerów, opony
rowerowe, błotniki do rowerów, siodełka rowerowe, pokrycia siodełek rowerów, lusterka boczne do rowerów, pompki do rowerów, przyczepki rowerowe, dzwonki do rowerów, bagażniki do rowerów, kosze
przystosowane do rowerów, sakwy rowerowe, ochraniacze ubrania
na koła do rowerów.
(111) 338874
(220) 2020 08 06
(210) 516840
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) FUNDACJA POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wieloprofilowy program opieki nad wcześniakami-Otulinka
(510), (511) 36 organizacja zbiórek pieniężnych, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych na rzecz osób trzecich, organizacja zbiórek charytatywnych, 41 kształcenie praktyczne [pokazy],
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie
loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi edukacyjne
świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki, 43 żłobki dla dzieci, 44 fizjoterapia, hospicja, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, opieka pielęgniarska (medyczna-), ośrodki
zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, usługi psychologów, terapia mowy, terapia z udziałem zwierząt
[zooterapia], usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia psychologiczna dla
małych dzieci, rehabilitacja fizyczna, usługi opieki medycznej.
(111) 338875
(220) 2020 08 06
(210) 516844
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) FUNDACJA POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTULINKA
(540)

(591) szary, różowy, fioletowy
(531) 09.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 organizacja zbiórek pieniężnych, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych na rzecz osób trzecich, organizacja zbiórek charytatywnych, 41 kształcenie praktyczne [pokazy],
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa-
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dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi edukacyjne
świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki, 43 żłobki dla dzieci, 44 fizjoterapia, hospicja, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, opieka pielęgniarska (medyczna-), ośrodki
zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, usługi psychologów, terapia mowy, terapia z udziałem zwierząt
[zooterapia], usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia psychologiczna dla
małych dzieci, rehabilitacja fizyczna, usługi opieki medycznej.

(111) 338876
(220) 2020 08 06
(151) 2021 01 20
(441) 2020 09 28
(732) GOLLENT EDWARD, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLLUETHERM
(540)

(210) 516846

(591) niebieski, biały, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty chemiczne
do kondensacji, preparaty chłodnicze, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż do użytku domowego, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, środki zmiękczające wodę,
środki zmiękczające dla celów przemysłowych, środki chemiczne dla
przemysłu, 3 preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do prania chemicznego,
preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, preparaty chemiczne do czyszczenia
do użytku domowego .
(111) 338877
(220) 2020 08 06
(210) 516848
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) TUSK-CUDNA KATARZYNA, WIKTOROWSKA JOANNA MLE
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MLE
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe,
9 etui na okulary, etui na smartfony, okulary przeciwsłoneczne, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony,
14 zegary, zegarki i budziki, chronometry i chronografy, paski do zegarków, futerały i pudełka na zegarki, pojemniki specjalnie przystosowane do ekspozycji zegarków, szkatułki na biżuterię, kasetki na biżuterię, zamykane szafki na biżuterię, pudełka na biżuterię, wszystkie
wykonane z metali szlachetnych i ich stopów lub metali posrebrzanych lub pozłacanych, biżuteria, medale, naszyjniki, kolczyki, pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów, ozdoby osobiste,
mianowicie broszki, szpilki, medaliony, bransolety, wisiorki, łańcuszki
i szpilki do krawatów, figurki i ozdoby z metali szlachetnych, sztuczna biżuteria, kamienie szlachetne, 18 imitacje skóry, futra, aktówki,
teczki, kuferki, parasole, paski, plecaki, portfele, etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, kosmetyczki, portmonetki, torby
na ubrania, torebki, walizki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35
usługi analiz rynkowych, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi edytorskie w dzie-
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dzinie reklamy, usługi modelingu w zakresie promocji sprzedaży
i reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi public relations, usługi reklamowe, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, usługi kreowania wizerunku firm,
towarów i usług, dekorowanie wystaw sklepowych, usługi sprzedaży towarów z naniesionym logo reklamowym rejestrowanego znaku
towarowego, takich jak: T-shirtów, wód perfumowanych, perfum, kosmetyków, odzieży oraz akcesoriów modowych, również za pośrednictwem sklepu internetowego, 41 usługi wydawnicze, publikacja
czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, organizowanie
pokazów mody, organizowanie przyjęć, spektakli i wystaw, prowadzenie blogów, dzienników internetowych, publikacje on-line książek, periodyków, tekstów, tekstów o tematyce modowej, tekstów
innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych,
modowych, prezentujących stylizacje modowe, szkolenia w zakresie
stylistyki, doradztwo w zakresie mody, usługi stylizacji modowej.

(111) 338878
(220) 2020 08 06
(210) 516849
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) TUSK-CUDNA KATARZYNA, WIKTOROWSKA JOANNA MLE
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MLE COLLECTION
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe,
9 etui na okulary, etui na smartfony, okulary przeciwsłoneczne, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony,
14 zegary, zegarki i budziki, chronometry i chronografy, paski do zegarków, futerały i pudełka na zegarki, pojemniki specjalnie przystosowane do ekspozycji zegarków, szkatułki na biżuterię, kasetki na biżuterię, zamykane szafki na biżuterię, pudełka na biżuterię, wszystkie
wykonane z metali szlachetnych i ich stopów lub metali posrebrzanych lub pozłacanych, biżuteria, medale, naszyjniki, kolczyki, pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów, ozdoby osobiste,
mianowicie broszki, szpilki, medaliony, bransolety, wisiorki, łańcuszki
i szpilki do krawatów, figurki i ozdoby z metali szlachetnych, sztuczna biżuteria, kamienie szlachetne, 18 imitacje skóry, futra, aktówki,
teczki, kuferki, parasole, paski, plecaki, portfele, etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, kosmetyczki, portmonetki, torby
na ubrania, torebki, walizki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35
usługi analiz rynkowych, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi modelingu w zakresie promocji sprzedaży
i reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi public relations, usługi reklamowe, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, usługi kreowania wizerunku firm,
towarów i usług, dekorowanie wystaw sklepowych, usługi sprzedaży towarów z naniesionym logo reklamowym rejestrowanego znaku
towarowego, takich jak: T-shirtów, wód perfumowanych, perfum, kosmetyków, odzieży oraz akcesoriów modowych, również za pośrednictwem sklepu internetowego, 41 usługi wydawnicze, publikacja
czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, organizowanie
pokazów mody, organizowanie przyjęć, spektakli i wystaw, prowadzenie blogów, dzienników internetowych, publikacje on-line książek, periodyków, tekstów, tekstów o tematyce modowej, tekstów
innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych,
modowych, prezentujących stylizacje modowe, szkolenia w zakresie
stylistyki, doradztwo w zakresie mody, usługi stylizacji modowej.
(111) 338879
(151) 2021 01 19

(220) 2020 08 06
(441) 2020 10 05

(210) 516870
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(732) CULFUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R Red Pepper
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 11.01.01, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracja: przygotowywanie i sprzedaż potraw i napojów.
(111) 338880
(220) 2020 08 06
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) SOBCZYK KAMIL APS PORTAL, Będzin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 516875

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi doradztwa w zakresie planowania treningów
dla adeptów zajęć sportowych i zawodników sportowych, 44 usługi
w zakresie analizy stanu zdrowia zawodników sportowych w odniesieniu do ich rozwoju biologicznego, usługi w zakresie analizy sprawności psycho-ruchowej.
(111) 338881
(220) 2020 08 06
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) SOBCZYK KAMIL APS PORTAL, Będzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANALIZA POTENCJAŁU SPORTOWEGO
(540)

(210) 516876

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi doradztwa w zakresie planowania treningów
dla adeptów zajęć sportowych i zawodników sportowych, 44 usługi
w zakresie analizy stanu zdrowia zawodników sportowych w odniesieniu do ich rozwoju biologicznego, usługi w zakresie analizy sprawności psycho-ruchowej.
(111) 338882
(220) 2020 08 07
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) MIRANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sante

(210) 516891
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(540)

(531) 26.13.25, 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 materiały piśmienne, pióra i długopisy (artykuły biurowe).
(111) 338883
(220) 2020 08 07
(210) 516895
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
(540) (znak słowny)
(540) FLOW
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące
napoje i wodę, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące napoje i wodę dostarczane przez automaty sprzedające, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące zaopatrzenie w napoje, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące maszyny
do chłodzenia napojów i dystrybutory do napojów, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej obejmujące automaty do napojów i automaty
do sprzedaży wody, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące sprzęt do uzdatniania wody pitnej, urządzenia do filtrowania
wody pitnej, urządzenia do oczyszczania wody pitnej i urządzenia
do dystrybucji wody pitnej.
(111) 338884
(220) 2020 08 07
(210) 516896
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
(540) (znak słowny)
(540) FLOW
(510), (511) 11 urządzenia do schładzania wody pitnej i dystrybutory
wody pitnej, dystrybutory do napojów, urządzenia do oczyszczania
i filtrowania wody pitnej, urządzenia do uzdatniania wody pitnej.
(111) 338885
(220) 2020 08 07
(210) 516897
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMO
(540)

(531) 01.15.15, 01.15.14, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące
napoje i wodę, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące napoje i wodę dostarczane przez automaty sprzedające, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące zaopatrzenie w napoje, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące maszyny
do chłodzenia napojów i dystrybutory do napojów, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej obejmujące automaty do napojów i automaty
do sprzedaży wody, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące sprzęt do uzdatniania wody pitnej, urządzenia do filtrowania
wody pitnej, urządzenia do oczyszczania wody pitnej i urządzenia
do dystrybucji wody pitnej.
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(111) 338887
(220) 2020 08 07
(210) 516899
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMO
(540)

(531) 01.15.15, 01.15.14, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do schładzania wody pitnej i dystrybutory
wody pitnej, dystrybutory do napojów, urządzenia do oczyszczania
i filtrowania wody pitnej, urządzenia do uzdatniania wody pitnej.
(111) 338888
(220) 2020 08 07
(210) 516900
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMO
(540)

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące
napoje i wodę, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące napoje i wodę dostarczane przez automaty sprzedające, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące zaopatrzenie w napoje, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące maszyny
do chłodzenia napojów i dystrybutory do napojów, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej obejmujące automaty do napojów i automaty
do sprzedaży wody, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące sprzęt do uzdatniania wody pitnej, urządzenia do filtrowania
wody pitnej, urządzenia do oczyszczania wody pitnej i urządzenia
do dystrybucji wody pitnej.
(111) 338889
(220) 2020 12 09
(210) 521971
(151) 2021 05 18
(441) 2021 01 25
(732) DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delia COSMETICS
(540)

(111) 338886
(220) 2020 08 07
(210) 516898
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki koloryzujące (kolorowe), preparaty do mycia, pielęgnacji,
układania i koloryzacji włosów, preparaty do rozjaśniania i odbarwiania włosów, środki do barwienia brwi i rzęs, mydła, środki toaletowe,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 środki
farmaceutyczne, środki pielęgnacyjne o działaniu medycznym, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji oraz leczenia skóry twarzy
i ciała, paznokci oraz włosów, preparaty zawierające minerały i/lub
makro-i/lub mikroelementy i/lub witaminy, odżywki do celów leczniczych, środki odkażające, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, produkty higieniczne.

(531) 01.15.15, 01.15.14, 27.05.01
(510), (511) 32 woda pitna.

(111) 338890
(220) 2020 08 07
(210) 516901
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMO
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(540)

(732) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
(540) (znak słowny)
(540) PUREFLO
(510), (511) 11 urządzenia do schładzania wody i dystrybutory wody,
dystrybutory do napojów, urządzenia do oczyszczania i filtrowania
wody pitnej, urządzenia do uzdatniania wody pitnej.

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 32 woda pitna.

(111) 338895
(220) 2020 08 07
(210) 516906
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) flow BY PRIMO
(540)

(111) 338891
(220) 2020 08 07
(210) 516902
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMO
(540)

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do schładzania wody pitnej i dystrybutory
wody pitnej, dystrybutory do napojów, urządzenia do oczyszczania
i filtrowania wody pitnej, urządzenia do uzdatniania wody pitne.
(111) 338892
(220) 2020 08 07
(210) 516903
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
(540) (znak słowny)
(540) PUREFLO
(510), (511) 40 wypożyczanie filtrów do wody, wynajem sprzętu
do uzdatniania wody, wynajmowanie urządzeń do oczyszczania
wody.
(111) 338893
(220) 2020 08 07
(210) 516904
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Białęgi (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT LUCKY ANIMAL FARM
(540)

(531) 03.04.02, 03.04.26, 27.05.01
(510), (511) 29 konserwowe, kiszone, gotowane, suszone, mrożone
owoce, warzywa i grzyby, dżemy, kompoty, soki do celów kulinarnych, galaretki, sałatki, jaja, produkty mleczne, produkty z mięsa,
dziczyzny i ryb, 30 miód, mleczko pszczele, propolis, bułki, chleb, ciasto, wyroby cukiernicze, kasze, mąka, makarony, ocet, sosy owocowe, zboża, zioła do celów spożywczych, 31 świeże owoce i warzywa,
nasiona, otręby zbożowe, zboża w ziarnach nieprzetworzone, zioła
ogrodowe świeże, 32 soki owocowe, nektary owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, sympozjów związanych z edukacją
dotyczącą ekologii, ekologicznych upraw i hodowli zwierząt, 43 prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów turystycznych, agroturystyki,
wynajmowanie pokojów turystom, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, podawanie potraw i napojów w barach, kafeteriach, restauracjach, kawiarniach, stołówkach.
(111) 338894
(151) 2021 03 16

(220) 2020 08 07
(441) 2020 11 30

(210) 516905

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do schładzania wody pitnej i dystrybutory
wody pitnej, dystrybutory do napojów, urządzenia do oczyszczania
i filtrowania wody pitnej, urządzenia do uzdatniania wody pitnej.
(111) 338896
(220) 2020 08 07
(210) 516907
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) flow BY PRIMO
(540)

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące
napoje i wodę, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące napoje i wodę dostarczane przez automaty sprzedające, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące zaopatrzenie w napoje, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące maszyny
do chłodzenia napojów i dystrybutory do napojów, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej obejmujące automaty do napojów i automaty
do sprzedaży wody, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące sprzęt do uzdatniania wody pitnej, urządzenia do filtrowania
wody pitnej, urządzenia do oczyszczania wody pitnej i urządzenia
do dystrybucji wody pitnej.
(111) 338897
(220) 2020 08 07
(210) 516909
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Białęgi (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT FARM DER GLÜCKLICHEN
TIERE
(540)

(531) 03.04.02, 03.04.26, 27.05.01
(510), (511) 29 konserwowe, kiszone, gotowane, suszone, mrożone
owoce, warzywa i grzyby, dżemy, kompoty, soki do celów kulinarnych, galaretki, sałatki, jaja, produkty mleczne, produkty z mięsa,
dziczyzny i ryb, 30 miód, mleczko pszczele, propolis, bułki, chleb, ciasto, wyroby cukiernicze, kasze, mąka, makarony, ocet, sosy owoco-
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we, zboża, zioła do celów spożywczych, 31 świeże owoce i warzywa,
nasiona, otręby zbożowe, zboża w ziarnach nieprzetworzone, zioła
ogrodowe świeże, 32 soki owocowe, nektary owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, sympozjów związanych z edukacją
dotyczącą ekologii, ekologicznych upraw i hodowli zwierząt, 43 prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów turystycznych, agroturystyki,
wynajmowanie pokojów turystom, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, podawanie potraw i napojów w barach, kafeteriach, restauracjach, kawiarniach, stołówkach.

(111) 338898
(220) 2020 08 07
(210) 516910
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 02
(732) KIDAWA JAKUB QUBUSS, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DD DEKORACJA DOMU.pl Make your home Beautiful
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 20 altany [meble], barki [meble], barki przenośne [meble],
barki ruchome [meble], biurka modułowe [meble], blaty kuchenne
[meble], bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci
i zwierząt domowych [meble], bufety ruchome [meble], cokoły [meble], cyfry wykonane z tworzyw sztucznych na meble, dekoracyjne
panele drewniane [meble], dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, dopasowane pokrowce na meble, dopasowane nakrycia
na meble, drewniane półki i stojaki [meble], ekrany [meble], ekrany
[meble] do celów pokazowych, wystawowych, elementy dzielące
przestrzeń [meble], elementy mebli segmentowych, niemetalowe
[meble], elementy metalowe mebli segmentowych [meble], fotele
z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], elementy
naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu, gabloty [meble], kartoteki [meble], kasy [meble sklepowe], komody [meble],
komputerowe stanowiska pracy [meble], konsole [meble], konsole
[meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze],
konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kontuary [meble], kosze
do przechowywania [meble], kredensy [meble], kwietniki [meble],
lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławy [meble], łóżka futonowe [meble], lustra [meble], meble, meble antyczne, meble
bambusowe, meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble dla
dzieci, meble dla niemowląt, meble dla osób niepełnosprawnych
fizycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, meble dla
zwierząt domowych, meble do celów wystawowych, meble do eksponowania towarów, meble do ekspozycji produktów w punktach
sprzedaży, meble komputerowe, meble kempingowe, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble drewniane, meble domowe wykonane z drewna, meble domowe, meble domowe, biurowe
i ogrodowe, meble do wnętrz, meble do siedzenia, meble do salonu,
meble do przechowywania, meble do przebieralni meble do pokojów dziecinnych, meble kuchenne, meble łazienkowe, meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe wykonane
z drewna, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe
z tworzyw sztucznych, meble przystosowane do użytku na zewnątrz,
meble rattanowe, meble szkolne, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meble z tworzyw sztucznych,
miniaturowe meble wykonane z drewna, narożniki [meble], osłony do kominków (meble), parawany [meble], półki [meble], półki
z metalu [meble], półki wiszące [meble], przenośne powierzchnie
do pracy [meble], pufy [meble], pulpity [meble], regały drewniane
[meble], regały [meble], siedzenia [meble], skrzynie [meble], skrzynie
do przechowywania [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, stojaki [meble] pod telewizor, stojaki na wino [meble], stoliki pod
umywalkę [meble], szafki [meble], szafy [meble], toaletki [meble],
wieszaki do ubrań [meble], wózki barowe [meble], wózki [meble],
wysokie siedzenia [meble], wysokie stołki [meble], zagłówki [meble],
zewnętrzne meble, lustra (srebrzone szkło), biurka i stoły, biurka,
duże wyściełane fotele, fotele, kanapy, kominki (osłony do-), krzesła,
krzesła bankietowe, krzesła biurowe, krzesła [fotele] biurowe, krzesła
obrotowe, krzesła stołowe, ławki, leżaki, regały, rozkładane fotele,
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sofy, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi
handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi
handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu
detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu
detalicznego związane z filiżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
w imieniu firm, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów
i usług, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, usługi w zakresie zamówień online, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, dostarczanie informacji marketingowych, prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w Internecie.

(111) 338899
(220) 2020 08 10
(210) 516917
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 02
(732) FOLUSZOWY POTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Czerwone Korale
(510), (511) 35 zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie
biznesowe hotelami, zarządzanie hotelami, zarządzanie relacjami
z klientami, informacja marketingowa, kampanie marketingowe,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama
i marketing, publikacja treści reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama
zewnętrzna, 43 restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania
na wynos, restauracje z grillem, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, kawiarnia, bary, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
organizacja przyjęć weselnych [miejsca], usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie posiłków, 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, organizowanie
bankietów, usługi barów i restauracji, usługi obiektów gościnnych
[posiłki i napoje], usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie],
usługi zaopatrzenia w napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków.
(111) 338900
(220) 2020 08 10
(210) 516918
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 02
(732) FOLUSZOWY POTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Foluszowy Potok
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
administrowanie konkursami w celach reklamowych, organizacja
działalności gospodarczej, zarządzanie administracyjne hotelami,
zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie hotelami, zarządzanie
relacjami z klientami, informacja marketingowa, reklama i marketing, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
publikacja treści reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama zewnętrzna,
kampanie marketingowe, 43 hotele, pensjonaty, restauracje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie
zapewniania obiektów na uroczystości, wynajmowanie pokoi, domy
turystyczne, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne, usługi hosteli
dla turystów, usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, zajazdy dla
turystów, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania dla turystów, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], usługi
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków.
(111) 338901
(220) 2020 08 10
(210) 516942
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) MAKAROWSKI DOMINIK MUSKOKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUSKOKA
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa grilli gazowych, węglowych, na pellet, akcesoriów do grillowania, wędzarni, węgla drzewnego, pelletu, rozpałek do grilla, sosów i przypraw, oliwy z oliwek,
musztardy, ketchupu, girland i innych dekoracji ogrodowych, misek,
talerzy, kubków, sztućców, szklanek, literatek, kieliszków, kocy, poduszek dekoracyjnych, wazonów, latarni i lampionów ogrodowych.
(111) 338902
(220) 2020 08 10
(210) 516948
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) H.S. HALAL POLDROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PL HALAL SYSTEM PL INTERNATIONAL HALAL
(540)

(591) beżowy, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.18,
26.11.03, 26.11.07, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10
(510), (511) 29 mięso, drób, wyroby mięsne, 42 nadawanie certyfikatów na mięso, drób, wyroby mięsne.
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(111) 338903
(220) 2020 08 10
(210) 516953
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYK EFEKT
(540)

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni,
ziarna zbóż.
(111) 338904
(220) 2020 08 10
(210) 516954
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDŁO GOLWIT
(540)

(591) zielony, biały, złoty
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż.
(111) 338905
(220) 2020 08 10
(210) 516956
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARMAWIT MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA
MINERALNA
(540)

(591) niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż.
(111) 338906
(220) 2020 08 10
(210) 516959
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) PODYMNIAK MARCIN PODKLIMBRA, Brwinów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODKLIMBRA KLIMATYZACJA & CHŁODNICTWO
(540)

(591) czerwony, biały, niebieski, czarny
(531) 01.15.17, 07.01.08, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.14
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(510), (511) 11 pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii,
klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, przenośne klimatyzatory,
klimatyzatory pokojowe, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, agregaty klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, przenośne urządzenia
do klimatyzacji, urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, urządzenia
klimatyzacyjne do użytku handlowego, urządzenia klimatyzacyjne
do pomieszczeń mieszkalnych, centralne urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia nawilżające do użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, urządzenia chłodzące, urządzenia chłodnicze, instalacje
chłodnicze, aparatura i instalacje chłodnicze, urządzenia i instalacje
chłodnicze, instalacje do chłodzenia powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, elektryczne urządzenia do chłodzenia pomieszczeń, urządzenia elektryczne stosowane w chłodzeniu, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompami ciepła, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pompami ciepła, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami klimatyzacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami klimatyzacyjnymi, 37 naprawa
lub konserwacja pomp, instalacja pomp ciepła, usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją pomp, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa urządzeń do klimatyzacji, regularne serwisowanie urządzeń
do klimatyzacji, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instalacja urządzeń do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia,
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja urządzeń
elektronicznych, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń
elektrycznych.

(111) 338907
(220) 2020 08 10
(151) 2021 02 12
(441) 2020 10 26
(732) KLIMAS BARTOSZ SB-TRADE, Bieżeń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NICEHAFT HAFT KOMPUTEROWY
(540)

(210) 516963

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 09.05.01, 09.05.02, 09.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 haftowanie, hafciarstwo, obrębianie tekstyliów, obrębianie tkanin, przędzenie włókien, tkactwo, udzielanie informacji
związanych z usługami haftowania, usługi hafciarskie, usługi haftowania koszulek z krótkim rękawem, wyrób produktów na zamówienie, aplikacja motywów na tkaniny, drukowanie na wełnie, drukowanie wzorów, nakładanie wykończeń na tkaniny, nadruk wzorów
na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, nakładanie aplikacji na tkaniny, obróbka powierzchni tekstyliów, obróbka
wyrobów włókienniczych i tkanin, usługi druku na tkaninach, wykańczanie i powlekanie tkanin.
(111) 338908
(220) 2020 08 10
(210) 516967
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) GĄSIENICA KATARZYNA GĄSIENICOWA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GĄSIENICOWA
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, stylowe torebki, organizery
podróżne przystosowane do bagażu, kosmetyczki, 25 odzież, odzież
męska, odzież damska, odzież dziecięca, odzież dziana, odzież wełniana, czapki wełniane, czapki dziane, szale, szaliki, rękawiczki,
rękawiczki dziane, skarpetki wełniane, buciki dla niemowląt (z weł-
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ny), stroje ludowe [odzież], opaski na szyję [części odzieży], opaski
na głowę [odzież], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami odzieżowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami odzieżowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torebkami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torebkami.

(111) 338909
(220) 2020 08 10
(210) 516968
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) KASPRZAK WŁADYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE VAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAXI VAN
(540)

(591) żółty, niebieski, czarny, pomarańczowy
(531) 27.01.16, 29.01.14, 27.05.02, 27.05.09
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport
podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego,
transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport lądowy, transport drogowy, transport
pasażerski, transport lądowy osób, transport osób drogą lądową,
usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, transport drogowy podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport lądowy
podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, pasażerski transport
samochodowy, transport bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi w zakresie transportu i wycieczek dla
osób niepełnosprawnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, czarterowanie transportu, organizowanie transportu, logistyka transportu,
rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego,
organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków
transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi rezerwacji
w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem,
skomputeryzowane planowanie związane z transportem, rezerwacja
miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, udostępnianie danych związanych z transportem
pasażerów, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu
podróżnych.
(111) 338910
(220) 2020 08 10
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) CHECHELSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBD DOCTOR
(540)

(591) złoty
(531) 27.05.22, 29.01.11, 27.05.05, 27.05.01

(210) 516969

Nr 14/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki organiczne, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki upiększające, zestawy kosmetyków, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w formie olejków, środki nawilżające [kosmetyki], nielecznicze
preparaty do pielęgnacji urody, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w zakresie kosmetyków.

(111) 338911
(220) 2020 08 10
(210) 516970
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) SOCHA KORNELIA AMAZONIAZOO.PL, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AmazoniaZoo.pl ZAWSZE ZDROWY WYBÓR
(540)

(591) zielony
(531) 03.07.24, 03.07.19, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie
produktów dla zwierząt domowych, karm dla zwierząt domowych,
artykułów spożywczych dla zwierząt domowych, karm dla ryb, zabawek i przedmiotów do zabawy dla zwierząt domowych.
(111) 338912
(220) 2020 08 10
(210) 516973
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDŁO BIOTIN
(540)

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż.
(111) 338913
(220) 2020 08 10
(210) 516997
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIOSKA ProLiv
(540)
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(540) BYDŁO OPTI
(540)

(591) zielony, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż.
(111) 338915
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OD SŁOWA DO SŁOWA
(540)

(210) 516923

(591) żółty, czarny, biały
(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie,
gry logiczne, gry planszowe.
(111) 338916
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) AMK PORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOMLA
(540)

(210) 516924

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 14.05.02, 14.05.12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie wysyłania
wiadomości, usługi telekonferencyjne, usługi faksowe i telefoniczne,
obsługa on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych
tablic ogłoszeniowych w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, usługi w zakresie nadawania
programów, usługi agencji informacyjnych, umożliwianie dostępu
do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu, usługi dostawców usług internetowych, usługi portali internetowych, wynajmowanie sprzętu telekomunikacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług.
(111) 338917
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGROMCY ROBOTÓW MISJA SPECJALNA
(540)

(210) 516925

(591) czerwony, żółty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż.
(111) 338914
(220) 2020 08 10
(210) 516999
(151) 2021 03 05
(441) 2020 11 16
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) szary, niebieski, czarny, żółty, biały
(531) 26.05.01, 26.05.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry logiczne, gry
elektroniczne.
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(111) 338918
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(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mopik
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 516926

(591) różowy, niebieski, biały, szary
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki pluszowe.
(111) 338919
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) luminki
(540)

(210) 516927

(591) fioletowy, czerwony, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki elektroniczne.
(111) 338920
(220) 2020 08 10
(210) 516929
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hela foczka do ocalenia
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki pluszowe.
(111) 338921
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKOK NA BANK
(540)

(210) 516930

(540)

(591) fioletowy, różowy, żółty, biały, niebieski, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.06, 24.01.05, 05.03.13, 26.03.01,
26.03.05, 26.03.07, 26.03.19
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, lalki, figurki i lalki
zabawkowe do kolekcjonowania, figurki zabawkowe z możliwością
przekształcania w różne kształty.
(111) 338923
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) AMK PORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) portalenieruchomosci.pl
(540)

(210) 516931

(210) 516932

(591) pomarańczowy, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.08, 07.01.24, 07.01.25, 07.03.01,
07.03.11, 06.19.01
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie wysyłania
wiadomości, usługi telekonferencyjne, usługi faksowe i telefoniczne,
obsługa on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych
tablic ogłoszeniowych w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, usługi w zakresie nadawania
programów, usługi agencji informacyjnych, umożliwianie dostępu
do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu, usługi dostawców usług internetowych, usługi portali internetowych, wynajmowanie sprzętu telekomunikacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług.
(111) 338924
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BoBo Śmieszki
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie,
gry logiczne.
(111) 338922
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Super Dzidzie
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(210) 516933

(591) różowy, fioletowy, biały, niebieski, ciemnoniebieski, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.05.02, 04.05.05, 01.15.11
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, lalki, figurki i lalki
zabawkowe do kolekcjonowania, figurki zabawkowe z możliwością
przekształcania w różne kształty.
(111) 338925
(151) 2020 12 15

(220) 2020 06 25
(441) 2020 08 31

(210) 516934
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(732) SALIŃSKI ALEKSANDER, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SpectraMed cannabis therapy
(540)

(591) żółty, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, ośrodki zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi analiz laboratoryjnych
związanych z leczeniem ludzi, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi terapeutyczne,
ziołolecznictwo.
(111) 338926
(220) 2020 08 10
(210) 516944
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) PLUTA-WOJCIECHOWSKA DANUTA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów
(540)

logopedii, prowadzenie badań [naukowych], publikowanie informacji naukowych, udostępnianie informacji naukowych, sporządzanie
raportów naukowych, kompilacja informacji naukowych, badania
naukowe z zakresu logopedii, badania naukowe do celów medycznych, doradztwo w zakresie badań naukowych, udzielanie informacji
naukowej z zakresu logopedii, 44 usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, udzielanie doradztwa z zakresu logopedii.

(111) 338927
(220) 2020 08 10
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) KOŹLIK RYSZARD, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLUMBEX
(540)

(210) 516949

(591) biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski
(531) 03.07.24, 03.07.16, 26.05.15, 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt.
(111) 338928
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) NOWAK MACIEJ MTM, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKA GOFRAKA
(540)

(591) biały, beżowy, czarny, granatowy, niebieski, pomarańczowy,
zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 03.11.01, 03.11.24, 03.11.25,
26.11.02, 26.11.07
(510), (511) 9 zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi z zakresu logopedii, oprogramowanie szkoleniowe
z zakresu logopedii, oprogramowanie symulacyjne z zakresu logopedii [szkolenie], 41 publikacja prac naukowych, publikowanie
naukowych czasopism informacyjnych z zakresu logopedii, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych z zakresu logopedii,
organizacja szkoleń z zakresu logopedii, szkolenie zaawansowane
z zakresu logopedii, kursy szkoleniowe z zakresu logopedii, wynajmowanie nagranych szkoleń z zakresu logopedii, zapewnianie szkoleń on-line, prowadzenie warsztatów z zakresu logopedii [szkolenia],
usługi szkolenia zawodowego z zakresu logopedii, trening osobisty
[szkolenie], szkolenie i instruktaż z zakresu logopedii, nauczanie
i szkolenia z zakresu logopedii, podyplomowe kursy szkoleniowe
z zakresu logopedii, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych, publikowanie podręczników
szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych, wypożyczanie
symulatorów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych z zakresu logopedii,
organizowanie seminariów dotyczących szkoleń z zakresu logopedii,
organizowanie konferencji dotyczących szkoleń z zakresu logopedii,
doradztwo w zakresie szkoleń z zakresu logopedii, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu logopedii, usługi szkoleniowe dotyczące dykcji, produkcja szkoleniowych
filmów wideo, usługi w zakresie szkolenia zawodowego z zakresu
logopedii, szkolenia z zakresu public relations, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy z zakresu logopedii, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli z zakresu logopedii, szkolenia w zakresie kwalifikacji
zawodowych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych,
publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjnych, 42 doradztwo naukowe z zakresu logopedii,
analiza naukowa, usługi naukowe z zakresu logopedii, badania naukowe z zakresu logopedii, medyczne badania naukowe z zakresu
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(210) 516958

(591) brązowy, ciemnożółty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.01.04, 11.03.20, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, gotowane wyroby cukiernicze,
gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze z mąki, gotowe desery [wyroby cukiernicze],
dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, 43 zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje dla turystów, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi
w zakresie gotowania posiłków, kawiarnia.
(111) 338929
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) REKUS JOACHIM REJMET, Juryszów (PL)

(210) 516960
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(540) (znak słowny)
(540) SKARDOMEK
(510), (511) 21 skarbonki, skarbonki metalowe, skarbonki, nie z metali szlachetnych, ceramiczne skarbonki, skarbonki-świnki, skarbonki
wykonane z metali szlachetnych.
(111) 338930
(220) 2020 08 10
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) MIERZEJEWSKI MATEUSZ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jabłuszko
(540)

(210) 516961

(591) zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów
delikatesowych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy.
(111) 338931
(220) 2020 08 10
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUTECH
(540)

(210) 516981

(591) czarny, czerwony
(531) 26.03.01, 26.03.16, 24.15.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do uplastycznienia betonu, środki
zlepiające do betonu, chemiczne domieszki do betonu, mieszaniny
chemiczne do wzmacniania betonu, domieszki regulujące segregację betonu pod wodą, spoiwa do betonu, mieszanki do zabezpieczania betonu (z wyjątkiem farb lub olejów), środki konserwujące
do betonu (za farb i olejów), środki powierzchniowo czynne do użytku w powlekaniu betonu (inne niż farby), substancje do trawienia
betonu, substancje chemiczne do czyszczenia betonu, opóźniacze
wiązania betonu, związki chemiczne utwardzające beton, antyglutaminiany do betonu, kleje epoksydowe do użytku z betonem, środki impregnujące do betonu, powłoki ochronne w formie sprayów
do użytku na betonie (inne niż farby i oleje), mieszanki do zabezpieczania betonu przed pyleniem, środki powierzchniowo czynne
do użytku w przywracaniu betonu do poprzedniego stanu, mieszaniny chemiczne do maskowania betonu, substancje chemiczne
do napowietrzania betonu, mieszanki chemiczne do zabezpieczania
konstrukcji kamiennych, kleje do kładzenia płytek podłogowych,
spoiwa do mocowania płytek podłogowych, żywce syntetyczne
do łączenia powłok podłogowych, substancje do stabilizacji gruntu
pod budowę dróg, kleje do wykańczania i gruntowania, preparaty
do konserwacji cegieł, cementu, ceramiki (z wyjątkiem farb i olejów),
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chemiczne środki dla przemysłu, żywice akrylowe w stanie surowym,
dyspersja tworzyw sztucznych, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, kaolin, kleje do celów przemysłowych, środki do konserwacji cegieł, cementu, ceramiki (z wyjątkiem farb i olejów), żywice
w stanie surowym, akrylowe, epoksydowe, syntetyczne, sztuczne, 2
farby, lakiery, bejce, lakier asfaltowy, rozcieńczalniki i spoiwa do farb,
farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, stosowane
w ceramice, farby wodne klejowe lub kazeinowe, utrwalacze do farb
akwarelowych, lakiery i rozcieńczalniki do lakierów, 6 budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody
nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, rury
i rurki metalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, listwy
i cokoły metalowe przypodłogowe, formy metalowe do odlewania,
konstrukcje metalowe, metalowe elementy podłogowe, druty metalowe (nieelektryczne), kable metalowe nieelektryczne, metalowe
kratki ściekowe podłogowe, metalowe bloki konstrukcyjne, cegły
budowlane metalowe, metalowe komponenty budowlane, architektoniczne złącza metalowe, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie, budowlane konstrukcje metalowe z metali nieszlachetnych
i ich stopów, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, metalowe komponenty budowlane w postaci płyt, nieelektryczne druty
żelazne, metalowe materiały zbrojeniowe i płyty dla budownictwa,
drut metalowy ze stali, szkielety ramowe stalowe, silosy metalowe,
stal i surówka stali, metalowe materiały zbrojeniowe do betonu, 7
frezarki, mieszarki do betonu, maszynowe wibratory do celów przemysłowych, 17 druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, taśmy z włókna szklanego do celów
izolacyjnych, włókna szklane do użytku w wytwarzaniu izolacji budynków, substancje do izolacji przeciwwilgociowej budynków, farby
izolacyjne, materiały i zaprawy, żywice akrylowe w postaci półproduktów, fibra, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa,
materiały uszczelniające wodoodporne, zaprawy izolacyjne, żywice
syntetyczne w postaci półproduktów, żywice sztuczne, 19 betonowe materiały budowlane, gotowe betonowe elementy budowlane,
beton wielokomórkowy, beton syntetyczny, bloczki betonowe, belki
betonowe, ściany betonowe do celów budowlanych, ozdobne wykończenia betonowe, włókna tkane niemetalowe do betonu, formy
niemetalowe z betonu, szalunki niemetalowe do betonu, kostki brukowe kamienne i betonowe, kruszywa do przygotowywania betonu,
betonowe elementy brukowe, materiały kruszywowe do stosowania
w betonie, betonowe płyty drogowe i chodnikowe, pokrycia dachowe betonowe, bloki wykonane z kamienia naturalnego, płytki
kamienne, materiały budowlane z kamienia naturalnego, materiały budowlane z kamienia sztucznego, odłamki kamienia, kamień
budowlany, wytwory wykonane z kamienia, z betonu, z marmuru,
dekoracje z kamienia, kamienie krawężnikowe, sztuczny kamień,
syntetyczne mieszanki nawierzchniowe, nawierzchnie drogowe,
odblaskowe, kostka kamienna do brukowania i układania nawierzchni, polimeryczne emulsje bitumowe do nawierzchni drogowych,
niemetalowe materiały budowlane do użytku przy poziomowaniu
nawierzchni, niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania
nawierzchni, materiały niemetalowe do pokrywania powierzchni
dróg, płytki podłogowe dla budownictwa, płytki podłogowe niemetalowe, niemetalowe bloki do zastosowania w budowie dróg, drogi
z materiałów niemetalowych, formy odlewnicze niemetalowe, materiały do brukowania niemetalowe, materiały niemetalowe z warstwą
izolacyjną przeciwwilgociową, niemetalowe tkaniny stabilizujące
do użytku w budownictwie, elementy wykończeniowe budowlane
niemetalowe, niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne,
niemetalowe elementy budowlane do użytku w budownictwie,
oblicówki niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe wzmocnienia strukturalne do celów budowlanych, niemetalowe materiały
budowlane, niemetalowe strukturalne elementy wspornikowe, elementy budowlane prefabrykowane niemetalowe, oparte ma bitumie szczeliwa do pojazdów, jezdnie z materiałów niemetalowych,
materiały wiążące do produkcji kamieni, niemetalowe materiały
do budowy dróg i pokryć nawierzchni, materiały wiążące do naprawy dróg, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, w tym za pośrednictwem Internetu, audyt działalność gospodarczej, badania biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, negocjacje umów
biznesowych na rzecz osób trzecich, doradztwo biznesowe, reklama
i publikowanie tekstów reklamowych, w tym za pośrednictwem In-
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ternetu, usługi w zakresie porównywania cen materiałów i usług
budowlanych, wyceny handlowe, 37 renowacja betonu, budowanie
zbrojonych konstrukcji betonowych przy wykorzystaniu szalunków
ślizgowych i przestawnych, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, betonowanie, uszczelnianie betonu, naprawy elementów betonowych, czyszczenie wyrobów z kamienia, układanie nawierzchni drogowych, budowanie zbrojonych
konstrukcji betonowych przy wykorzystaniu szalunków ślizgowych
i przesuwnych, usługi stabilizacji gruntu poprzez wkładanie prętów wzmacniających, usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez
wstrzykiwanie cementu, wzmacnianie gruntu, układanie płytek podłogowych, układanie podłóg, asfaltowanie, budowa falochronów,
budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów,
wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo podwodne, portowe, czyszczenie budynków od wewnątrz i z zewnątrz, informacja
budowlana, informacja o naprawach, instalowanie, konserwowanie
i naprawa maszyn budowlanych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, kamieniarstwo, lakierowanie, malowanie, murowanie i nadzór budowlany, naprawy obiektów podwodnych, oczyszczanie dróg, piaskowanie, rozbiórki budynków, budowa obiektów
„pod klucz”, eksploatacja kamieniołomów, 42 badania techniczne,
badania geologiczne, badania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych
i opracowań architektonicznych, badania nad rozwojem budownictwa, testowanie materiałów budowlanych, wzornictwo przemysłowe
w zakresie architektury i budownictwa.

(111) 338932
(220) 2020 08 10
(151) 2021 02 17
(441) 2020 10 26
(732) WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velis saving
(540)

(210) 516984

(591) jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, papierowe chusteczki do wycierania.
(111) 338933
(220) 2020 09 11
(210) 516992
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 03.11.02, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów handlowych, 41 organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi muzeów [wystawy],
organizowanie i prowadzenie konferencji, informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie książek,
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komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
informacja o edukacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], wyższe uczelnie [edukacja], doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
zawodów sportowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne.

(111) 338934
(220) 2020 08 11
(210) 516998
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) MOTGUM SPÓŁKA JAWNA PERCZYŃSKI GODLEWSKI KUKLA,
Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTGUM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 wycieraczki do szyb, pióra do wycieraczek samochodowych, ramiona wycieraków, wycieraczki do przednich szyb, ramiona do wycieraczek, wycieraczki przednich świateł, zespoły wycieraczek do przednich szyb, pióra wycieraczek do przednich szyb,
adaptery do piór wycieraczek do pojazdów, wycieraczki pantograficzne.
(111) 338935
(220) 2020 08 11
(210) 517000
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
(540)

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 03.11.03, 24.13.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów handlowych, 41 organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi muzeów [wystawy],
organizowanie i prowadzenie konferencji, informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie książek,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
informacja o edukacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], wyższe uczelnie [edukacja], doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
zawodów sportowych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne.
(111) 338936
(220) 2020 08 11
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) TOWARZYSTWO MUZYCZNE, Opole (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 517042
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(540) MUZYCYNA
(510), (511) 9 płyty gramofonowe, płyty kompaktowe, 16 afisze,
plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze z nutami
w formie drukowanej, arkusze biurowe (z wyjątkiem mebli), biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], gazety, kartki
muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, materiały do pisania, materiały do rysowania,
materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki (materiały
piśmienne), notatniki [notesy], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, papier do pisania [listowy], pieczątki z adresem, pióra
i długopisy (artykuły biurowe), podręczniki [książki], prospekty, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy
do rysowania, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki, śpiewniki, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły
papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy],
torby papierowe, ulotki, zakładki do książek, zeszyty do pisania lub
rysowania, 41 dostarczanie filmów nie do pobrania przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy],
kursy korespondencyjne, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie
indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja i rozrywka],
organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów inne niż
reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej, nie do pobrania, w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi artystów estradowych, usługi edukacyjne
świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi
orkiestry, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi z zakresu inżynierii
dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wystawianie spektakli
na żywo.
(111) 338937
(220) 2020 08 11
(210) 517043
(151) 2021 01 25
(441) 2020 10 12
(732) DEVSELITE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kodiva Maverick Coding
(540)

(591) granatowy
(531) 29.01.04, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 42 analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, 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, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami
kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania
kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kon-
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serwacja 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, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie
danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie
komputerów, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie wizytówek, przechowywanie danych elektronicznych, świadczenie usług dotyczących
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych,
usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem
technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 338938
(220) 2020 08 11
(210) 517044
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ WYBÓR PERŁA REGIONU
(540)

(591) brązowy, granatowy
(531) 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
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handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 338939
(220) 2020 08 11
(210) 517045
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG BRĄZ
(540)

(591) granatowy, brązowy
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie
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i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 338940
(220) 2020 08 11
(210) 517046
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ WYBÓR PERŁA REGIONU
(540)

(591) granatowy, srebrny
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(111) 338941
(220) 2020 08 11
(210) 517050
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG SREBRO
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(540)

(591) granatowy, srebrny
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(111) 338942
(220) 2020 08 11
(210) 517051
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERŁY RYNKU KOSMETYCZNEGO SREBRO
(540)

(591) srebrny, biały
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 338943
(220) 2020 08 11
(210) 517052
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ WYBÓR PERŁA REGIONU
(540)

(591) złoty, granatowy
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
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outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 338944
(220) 2020 08 12
(210) 517053
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 05
(732) STOWARZYSZENIE INSTYTUT KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #CyberMadeInPoland
(540)

(591) czerwony, niebieski, granatowy
(531) 29.01.13, 26.11.02, 27.05.01, 24.17.03
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów
handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych i promocyjnych, zwłaszcza związanych z cyberbezpieczeństwem, usługi lobbingu handlowego, doradztwo
biznesowe, wsparcie i doradztwo w dziedzinie komercjalizacji produktów, wsparcie i doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania
i prowadzenia przedsiębiorstw z sektora IT i promocji działalności
związanej z cyberbezpieczeństwem, wsparcie i doradztwo w dziedzinie rozwoju działalności w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym
poprzez usługi lobbingowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie procesów certyfikacji,
marketing imprez i wydarzeń, organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskanie funduszy na cele dobroczynne, społeczne, promocja, reklama i marketing działalności gospodarczej, 41
przekazywanie know-how [szkolenia], organizowanie i przeprowadzanie imprez rekreacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, seminariów i sympozjów, organizowanie wykładów, prelekcji
i warsztatów na tematy związane z IT i cyberbezpieczeństwem,
informacja o cyberbezpieczeństwie, kursy szkoleniowe w zakresie
planowania strategicznego związanego z reklamą, kursy szkoleniowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, 42 usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami
internetowymi, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, usługi certyfikacyjne [kontrola jakości].
(111) 338945
(220) 2020 08 11
(210) 517054
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERŁY RYNKU KOSMETYCZNEGO BRĄZ
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(540)

(591) brązowy, biały
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(111) 338946
(220) 2020 12 09
(210) 521977
(151) 2021 05 18
(441) 2021 01 25
(732) DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cameleo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki koloryzujące (kolorowe), preparaty do mycia, pielęgnacji,
układania i koloryzacji włosów, preparaty do rozjaśniania i odbarwiania włosów, środki do barwienia brwi i rzęs, mydła, środki toaletowe,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 środki
farmaceutyczne, środki pielęgnacyjne o działaniu medycznym, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji oraz leczenia skóry twarzy
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i ciała, paznokci oraz włosów, preparaty zawierające minerały i/lub
makro-i/lub mikroelementy i/lub witaminy, odżywki do celów leczniczych, środki odkażające, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, produkty higieniczne.

(540)

(111) 338947
(220) 2020 08 26
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) BARANOWSKI PIOTR, Kędzierzyn-Koźle (PL);
DYSARZ PAULINA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EGO CIĘ ZABIJE
(540)

(591) biały, zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 01.03.02, 01.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, 12 pojazdy elektryczne.

(210) 517534

(111) 338949
(220) 2020 10 14
(210) 519448
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) GIZA JAN, Bielicha (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIZAMET ROLETY NAJLEPSZE POD SŁOŃCEM
(540)

(591) żółty, biały, czarny
(531) 21.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 18 torby sportowe, torby na odzież sportową, torby podręczne na odzież sportową, 25 odzież, odzież męska, odzież sportowa,
odzież dziecięca, odzież damska, spodnie, sukienki damskie, spódnice, kurtki, bluzy sportowe, bluzy dresowe, nakrycia głowy, czapki
sportowe, czapki bejsbolówki, obuwie, obuwie codzienne, obuwie
damskie, obuwie sportowe, obuwie dla mężczyzn, bandany, szaliki,
chusty, szale na głowę, bielizna, stroje plażowe, skarpety sportowe,
kurtki sportowe, czapki i czapeczki sportowe, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], komplety sportowe, staniki sportowe, spodnie
sportowe, podkoszulki sportowe, stroje sportowe, buty treningowe
[obuwie sportowe], koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, 28 ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, taśmy do ćwiczeń, sztangi
do podnoszenia ciężarów, artykuły i sprzęt sportowy, akcesoria
do pływania, artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły sportowe, gry sportowe, piłki do ćwiczeń, piłki do sportów rakietowych, piłki gimnastyczne, platformy do ćwiczeń, rękawice bokserskie, skakanki, sprzęt do treningów sportowych, torby
specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, 41 usługi siłowni,
usługi siłowni związane z kulturystyką, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, treningi zdrowotne i treningi fitness, nauczanie,
trening i instruktaż sportowy, usługi w zakresie treningu fizycznego,
instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, doradztwo w zakresie
treningu fizycznego, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony
internetowej online, udostępnianie informacji dotyczących treningu
fitness za pomocą portalu on-line, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego,
usługi w zakresie edukacji dietetycznej, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, usługi edukacyjne
związane z odżywianiem, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,
kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia
i wellness. 			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 338948
(220) 2020 09 29
(210) 518848
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) DZIADOSZ KRZYSZTOF, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SubSoleLAB

(591) biały, pomarańczowy, fioletowy, niebieski
(531) 26.13.25, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa żaluzji, instalowanie i naprawianie rolet okiennych, instalowanie okien, instalowanie ram okiennych, izolacja termiczna okien, montaż żaluzji i rolet, naprawa rolet
okiennych.
(111) 338950
(220) 2021 01 13
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) HELIOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heliograf TECHNIKA FILMOWA
(540)

(210) 523102

(591) czarny, żółty, biały
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa urządzeń oświetleniowych, naprawa lub
konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych
urządzeń do oświetlania, naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, naprawa i konserwacja urządzeń fotograficznych, instalacja sprzętu audiowizualnego, 41 wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych, wypożyczanie
urządzeń oświetleniowych dla telewizji, wypożyczanie urządzeń
oświetleniowych dla teatrów, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, wynajem kamer filmowych, wynajem kamer telewizyjnych, rozrywka, rozrywka filmowa, rozrywka teatralna,
produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna.
(111) 338951
(220) 2021 01 13
(210) 523103
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) HELIOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) heliograf
(510), (511) 37 naprawa urządzeń oświetleniowych, naprawa lub
konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych
urządzeń do oświetlania, naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, naprawa i konserwacja urządzeń fotograficznych, instalacja sprzętu audiowizualnego, 41 wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych, wypożyczanie
urządzeń oświetleniowych dla telewizji, wypożyczanie urządzeń
oświetleniowych dla teatrów, wynajem sprzętu i urządzeń audiowi-
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zualnych i fotograficznych, wynajem kamer filmowych, wynajem kamer telewizyjnych, rozrywka, rozrywka filmowa, rozrywka teatralna,
produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna.

(111) 338952
(220) 2020 11 26
(210) 521416
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) DZIĘGIELEWSKA DOROTA, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pani Paragraf
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie wykładów, zapewnianie szkoleń online, usługi wydawnicze,
45 usługi prawne.
(111) 338953
(220) 2015 04 20
(210) 441590
(151) 2021 04 08
(441) 2015 08 03
(732) WYCHOWAŁEK PIOTR NOVITA GOSPODARSTWO
OGRODNICZE, Kosów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BONA
(540)

(591) żółty, biały, czarny
(531) 05.05.19, 05.05.20, 26.01.01, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.22,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 31 świeże warzywa.
(111) 338954
(220) 2018 04 25
(210) 485371
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) ITFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITfs
(540)

(591) biały, granatowy, niebieski
(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych], aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej
w komputerowej bazie danych, analiza cen i kosztów w związku
z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, analiza statystyk
dotyczących działalności gospodarczej, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza trendów biznesowych, analiza
trendów marketingowych, analiza zarządzania w biznesie, analiza
zysków biznesowych, analizy biznesowe rynków, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm,
analizy gospodarcze, analizy kosztów, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, analizy kosztów i korzyści,
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badania biznesowe, badania dla celów działalności gospodarczej,
badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, badania dotyczące informacji biznesowych, badania dotyczące informacji na temat firm, badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, badania i ankiety w zakresie działalności
gospodarczej, badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania statystyczne przedsiębiorstw, badania w zakresie biznesu, badania w zakresie
działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, biznesowe oceny i wyceny w sprawach
handlowych, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, dostarczanie
danych dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu,
dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, dostarczanie informacji
handlowych związanych z przedsiębiorstwami, dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, dostarczanie
informacji statystycznych dotyczących biznesu, dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania czasem, dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, dostarczanie skomputeryzowanych
informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekonomiczne prognozy, informacja handlowa wspomagana komputerowo, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej
i marketingu, informacja o działalności gospodarczej, informacja
o działalności gospodarczej i informacja handlowa, informacja
w sprawach działalności gospodarczych, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, inspekcja kosztów opieki zdrowotnej, notowania cenowe towarów lub usług, ocena możliwości
w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań
i badań rynkowych, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje
w zakresie analizy biznesowej, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), porównywanie usług finansowych online, poszukiwania
przejęć firm, pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych
i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, projektowanie badań opinii publicznej,
prowadzenie badań w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, przeprowadzanie ankiet badawczych online z zakresu zarządzania firmą,
przeprowadzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, przeprowadzanie badań w zakresie wykonalności działalności gospodarczej, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, przygotowywanie
i kompilacja raportów i informacji biznesowych i handlowych, raporty i badania rynkowe, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej, rozpowszechnianie informacji biznesowych,
rozpowszechnianie informacji handlowych, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych,
skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości
biznesowych, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, specjalistyczne wyceny i raporty
w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, sporządzanie ankiet biznesowych, sporządzanie raportów handlowych, statystyczne badania rynkowe, strategiczna analiza biznesowa, udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie informacji biznesowych dla
przedsiębiorstw, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, udostępnianie informacji dotyczących handlu, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania
danych, udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji na temat handlu zagranicznego, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, udostępnianie informacji z zakresu działalności
gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych
lub innych form przekazu danych, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania,
udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online
w Internecie, udostępnianie katalogów informacji biznesowych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udostępnianie ka-
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talogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania
transakcji biznesowych, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej za pośrednictwem terminali komputerowych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących spółek typu joint venture, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, udzielanie statystycznych
informacji o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień medycznych, usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej,
usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej,
usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych
towarów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej, usługi przeglądu
prasy, usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie analizy danych
dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji
ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie
informacji handlowej, usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych,
usługi w zakresie informacji rynkowej związane ze statystykami rynkowymi, usługi w zakresie informacji rynkowych dotyczących poziomu indeksów, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie
statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, usługi
w zakresie statystycznych informacji biznesowych, wyceny dotyczące spraw handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą w przedsiębiorstwach, wyceny dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, wyceny handlowe, zbieranie i analizy
informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych,
analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza marketingowa
nieruchomości, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę
i badania rynkowe, analiza rynku, analiza w zakresie marketingu, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analizowanie reakcji konsumentów, analizy badań rynkowych, analizy danych badań
rynkowych, analizy w zakresie reklamy, badania dotyczące cen, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, badania i analiza
w dziedzinie manipulacji rynkowych, badania i analizy rynkowe, badania konsumenckie, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania rynkowe i analiza badań rynkowych, badania rynkowe prowadzone przez telefon, badania rynkowe w celu kompilacji informacji o czytelnikach publikacji, badania rynkowe w celu kompilacji informacji o widzach telewizyjnych, badania rynku do celów
reklamowych, badania rynku i badania marketingowe, badania
w dziedzinie strategii marketingowych, badania w zakresie reklamy,
badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania w zakresie
zysków, doradztwo w zakresie badań rynku, gromadzenie informacji
w zakresie badań rynkowych, interpretacja danych dotyczących badań rynku, ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe
na odbiorców, ocena statystyczna danych marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicznej, prognozy rynkowe, prowadzenie badań marketingowych,
przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii
publicznych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, przeprowadzanie rozmów dla celów badań
rynkowych, przygotowywanie raportów z analiz rynkowych, raporty
z analiz rynkowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, rynkowe badania opinii publicznej, skomputeryzowane badania
rynkowe, skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych,
sondowanie rynku, udzielanie informacji dotyczących badań rynko-
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wych, udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów
konsumpcyjnych, ustalenie słuchalności audycji radiowych i oglądalności audycji telewizyjnych, usługi badawcze w zakresie reklamy
i marketingu, usługi badawcze związane z reklamą, usługi badań rynku dla wydawców, usługi badań rynku dotyczące mediów nadawczych, usługi doradcze dotyczące badań rynku, usługi gromadzenia
danych z badań rynku, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, usługi oceny rynku, usługi planowania w celu badań marketingowych, usługi w zakresie analiz i badań rynku, usługi w zakresie
analizy rynków dotyczące dostępności towarów, usługi w zakresie
analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, usługi w zakresie
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów,
usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących
nawyków związanych z korzystaniem z Internetu, usługi w zakresie
wyszukiwania danych z badań rynku, wywiady dla badań jakościowych rynku, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie informacji handlowej, gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Internecie,
kompilacja list adresowych, kompilacja list adresowych dla przesyłek
reklamowych, kompilacja modeli statystycznych w celu dostarczania
informacji dotyczących dynamiki rynku, kompilacja statystyk związanych z reklamą, konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk
biznesowych, nabywanie informacji handlowych, nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki, nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej dotyczących
statusu firmy, opracowywanie biznesowych danych statystycznych,
opracowywanie informatorów handlowych, opracowywanie rejestrów handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, opracowywanie statystyk handlowych, skomputeryzowana kompilacja list
zamówień, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów,
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
tworzenie list potencjalnych klientów, tworzenie rejestrów dotyczących eksporterów, tworzenie rejestrów dotyczących importerów,
usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie aktami finansowymi, zdobywanie
statystyk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób trzecich],
zestawianie katalogów biznesowych online, zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], biznesowe
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia
ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe w zakresie
dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo biznesowe
w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące
likwidacji, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju
produktu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące wytwarzania produktów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakresie organizacji
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie przejęć
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przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami
na zasadach franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo związane z zarządzaniem,
konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych,
konsultacje w zakresie badań biznesowych, konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dla firm, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, konsultacje w zakresie
organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa,
konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców,
opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej,
pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, porady i informacje
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, porady odnośnie handlu wymiennego, porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działających
na zasadach franchisingu, porady, pytania i informacje dotyczące
działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, usługi doradcze dotyczące
działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, usługi
doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi doradcze dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie administrowania
przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące wyboru komputerów, usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej związane z osiągnięciami firm, usługi doradcze w zakresie
organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, usługi
doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchisingowych,
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
dotyczące przedsiębiorstw handlowych, usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw
przemysłowych, świadczenie usług zarządzania działalnością gospodarczą na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
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dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, usługi doradztwa w zakresie
przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem
Internetu, usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania
i wychodzenia z kryzysu, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące produkcji, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagranicznego, usługi w zakresie sprawozdań
rynkowych, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, wsparcie w dziedzinie organizacji
przedsiębiorstwa, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, analizy i raporty statystyczne, automatyczne przetwarzanie
danych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane
z przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem
danych, elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie danych,
gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych
w transmisjach elektronicznych, gromadzenie i systematyzacja pisemnych komunikatów i danych, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja danych matematycznych, kompilacja danych statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych, kompilacja
danych statystycznych dotyczących badań medycznych, kompilacja
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych,
kompilacja informacji i ich wprowadzanie do komputerowych baz
danych, kompilacja informacji statystycznych, kompilacja zindeksowanych adresów, kompilowanie i systematyzowanie informacji
w bankach danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej
lub Internecie, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji
w Internecie, opracowywanie statystyk w zakresie korzystania
z opieki zdrowotnej, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych
dla firm, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów
działalności gospodarczej, przetwarzanie wyników badań dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowana kompilacja rejestrów kontroli spisu inwentarza, skomputeryzowana weryfikacja danych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, skomputeryzowane
wyszukiwanie informacji handlowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, tworzenie
komputerowych baz danych, usługi administracyjne w zakresie rejestracji kart kredytowych, usługi doradcze związane z elektronicznym
przetwarzaniem danych, usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, usługi informacyjne w zakresie przetwarzania danych,
usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych, usługi obejmujące transkrypcję danych statystycznych, usługi
obejmujące tworzenie danych statystycznych, usługi przetwarzania
danych online, usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy płac,
usługi rejestracji kart kredytowych, usługi w zakresie wyszukiwania
danych, usługi wprowadzania danych, usługi zarządzania aktami,
mianowicie indeksowanie dokumentów dla osób trzecich, usługi zarządzania danymi, weryfikacja przetwarzania danych, wprowadzanie
i przetwarzanie danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie dokumentacją biznesową,
zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zestawianie
danych w komputerowych bazach danych, adresowanie kopert, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], fakturowanie, fakturowanie w zakresie usług medycznych, fotokopiowanie, inwentaryzacja, komputerowe sporządzanie listy płac,
kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, kontrola zapasów
magazynowych, kopiowanie akt [papier], kopiowanie dokumentów
na rzecz osób trzecich, kopiowanie zapisów [papier], powielanie dokumentów, potwierdzanie umówionych spotkań dla osób trzecich,
pomoc w sporządzaniu listy płac, odczytywanie wodomierzy do celów fakturowania, odczytywanie liczników mediów do celów fakturowania, odczyt mierników elektrycznych do celów wystawiania rachunków, odczyt liczników gazu do celów wystawiania rachunków,
obróbka tekstów i usługi maszynopisania, obróbka tekstów, maszynopisanie, kserografia, powielanie dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], powielanie rysunków, Proposal of PPO not OK,
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keep OHIM’s translation, prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących chorób, na które zapadają pacjenci, prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii medycznej, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie technik medycznych,
prowadzenie rejestru certyfikowanych techników w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, prowadzenie rejestru informacji, prowadzenie
rejestru pracowników [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru profesjonalnych nauczycieli zawodowych, prowadzenie rejestrów [dla
osób trzecich], prowadzenie rejestrów aktywów [dla osób trzecich],
przepisywanie zapisów stenograficznych, przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], przetwarzanie dokumentów rejestracji
gwarancji na rzecz osób trzecich, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, przygotowanie
listy płac, przygotowanie spisów inwentarza, przygotowywanie list
adresowych, realizacja zadań stenograficznych na zamówienie, rejestracja i transkrypcja zapisanych wiadomości, rejestracja zwrotu kluczy, rozliczanie kosztów telefonicznych, rozpoczynanie rozmów telefonicznych dla osób trzecich, skomputeryzowana edycja tekstów,
skomputeryzowana kontrola spisu inwentarza, skomputeryzowane
przygotowanie spisu inwentarza, skomputeryzowane zarządzanie
zapasami, sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, sporządzanie dokumentów, sporządzanie faktur, sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], stenografia, transkrypcja danych,
transkrypcja nagranych komunikatów, transkrypcja wiadomości,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], udzielanie pomocy urzędniczej, usługi administracyjne w zakresie zarządzania sprawami
na wokandzie, usługi biur w zakresie pisania na maszynie, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi biurowe
w zakresie obsługi zapytań, usługi biurowe w zakresie organizowania
spotkań, usługi doradcze w zakresie sporządzania listy płac, usługi
elektronicznego zarządzania zapasami, usługi fakturowania dla
przedsiębiorstw, usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych,
świadczenie usług sekretarskich podczas tworzenia firmy, usługi prowadzenia ewidencji udziałowców, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi reprograficzne, usługi sekretarskie,
usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie w zakresie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm,
usługi stenograficzno-sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich],
usługi w zakresie powielania [kopiowania], usługi w zakresie przedstawienia weksli, usługi w zakresie transkrypcji telekonferencji, usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], usługi związane z listami prezentów, wkładanie materiałów drukowanych do kopert,
wystawianie rachunków, zapis informacji na kartach perforowanych
[funkcje biurowe], wynajem fotokopiarek, wynajem maszyn do pisania, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie maszyn do pisania i kopiarek, agencje zatrudnienia, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób trzecich], dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia
struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, doradztwo
w zakresie planowania kariery, doradztwo w zakresie pośrednictwa
pracy, doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie rekrutacji
sekretarek do biur prawnych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie
zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla
personelu, doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie informacji o zatrudnieniu, dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji
pracowników, dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, gromadzenie informacji na temat personelu, konsultacja
dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania
personelem, konsultacje w zakresie zatrudnienia, leasing pracowniczy, ocena potrzeb personelu, oferowanie porad z zakresu rekrutacji
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absolwentów, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu,
opracowywanie CV dla osób trzecich, organizowanie i prowadzenie
targów pracy, planowanie wykorzystania personelu, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu personelem, profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, przenoszenie personelu, przeprowadzanie programów motywacyjnych dla
pracowników, przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia
kompetencji zawodowych, przeprowadzanie testów osobowości
do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], przygotowywanie CV na rzecz
innych, rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm maklerskich], rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, rekrutacja personelu, rekrutacja personelu do pomocy w biurze, rekrutacja
personelu informatycznego, rekrutacja personelu linii lotniczych,
rekrutacja personelu na czas nieokreślony, rekrutacja personelu tymczasowego, rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego, rekrutacja pracowników
wspomagających prace biurowe, rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji
absolwentów, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, usługi agencji pośrednictwa
pracy dotyczące au pair, usługi agencji modelek i modeli związane
z promocją sprzedaży, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji
pracowników, usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu
do branży elektronicznej, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów pokazowych, usługi
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników
biurowych, usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, usługi biur
pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera,
usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska biurowe, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji
personelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania
zatrudnienia dla personelu, usługi doradcze pośrednictwa pracy,
usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, usługi dotyczące
znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, usługi konsultacyjne
i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi konsultacyjne
w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, usługi konsultingowe związane z personelem,
usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi rejestrowania
pracowników, usługi planowania kariery, usługi rekrutacji personelu
do sprzedaży i marketingu, usługi w zakresie headhuntingu [łowców
talentów], usługi w zakresie obsadzania stanowisk kierowniczych,
usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla asystentów osobistych, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pracowników [zwolnienia
monitorowane], usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], usługi w zakresie rekrutacji
i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu,
usługi w zakresie zarządzania personelem reklamowym, usługi w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów, usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, usługi związane z personelem, wsparcie dla pracowników
w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, wybór kadr kierowniczych, zapewnianie agentów handlowych na umowę, zapewnianie
przedstawicieli handlowych, zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wsparcia, zapewnienie personelu administracyjnego,
zapewnienie personelu sprzedającego, zarządzanie personelem, zarządzanie personelem w celach reklamowych, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarządzanie zasobami ludzkimi, znajdowanie
posady dla stałego personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się projektowaniem, administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie dotyczące
planowania działalności gospodarczej, administrowanie działalno-
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ścią gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą firm
zagranicznych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie działalnością handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie listami
płac na rzecz osób trzecich, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, administrowanie programami wymiany kulturalnej
i edukacyjnej, administrowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod statystycznych, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, agencje modelek,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania dotyczące działalności gospodarczej, biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów
na rynek, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków,
dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie dokumentacji transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne], dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, impresariat w działalności
artystycznej, informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, nabywanie przedsiębiorstw, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad działalnością gospodarczą
na rzecz osób trzecich, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
organizacja działalności gospodarczej, organizacja usług w zakresie
powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów
na rzecz osób trzecich, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów
do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, planowanie działalności
gospodarczej, planowanie spotkań biznesowych, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie sukcesji w firmach,
planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc dla
przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc
dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc przy prowadzeniu franszyz, pomoc
przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych,
pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc
w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w zakresie
zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu
na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
zarządzanymi na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem
dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przy
zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa,
prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], prowadzenie
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przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], prowadzenie rejestrów firm, prowadzenie rejestrów firm [dla osób trzecich], przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki
działalności gospodarczej, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm, przygotowywanie prezentacji
do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu
własności, skomputeryzowane zarządzanie biurem, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], sporządzanie raportów dotyczących projektów w zakresie
działalności gospodarczej, sporządzanie raportów ekonomicznych,
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych, usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi agencyjne w zakresie
organizowania prezentacji osób w celach biznesowych, usługi biur
biznesowych, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej
i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zakresie zarządzania centrami obsługi telefonicznej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne
o działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, świadczenie usług administracyjnych dla instytucji akademickich w zakresie zapisów na kursy online, usługi inspekcji
i unowocześniania procesów biznesowych, usługi izby handlowej
w zakresie promocji handlu, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w zakresie
zarządzania relacjami z klientami, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi pośrednictwa w interesach, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi
w zakresie Business Intelligence [analityki biznesowej], usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
w zakresie czynności biurowych, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie odbierania telefonów [dla osób trzecich], usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania wiadomości,
usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi w zakresie powitań telefonicznych świadczone
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi zarządzania
działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu,
wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi,
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi
w oparciu o franczyzę, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, wsparcie w dziedzinie
zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, zarządzanie biurami
działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych
i firm usługowych, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie planami dotyczącymi preferowanych dostawców, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie procesami
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie projektami
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z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym doradztwo w sprawach demograficznych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako
wolni strzelcy, analiza trendów marketingowych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące
reklamy, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie demografii do celów
marketingowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, doradztwo w zakresie segmentacji
rynku, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu produktów chemicznych, doradztwo
w zakresie zarządzania marketingowego, dostarczanie informacji
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego,
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy,
konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, pomoc
w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące reklamy,
promocji i marketingu, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego,
usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii
pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu,
usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat
zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego szkliwienia
kłębuszków [FSGS], usługi reklamowe w zakresie odzieży, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, bezpośrednia reklama pocztowa,
dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja materiałów
reklamowych na ulicy, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych
dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja produktów do celów
reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybucja prospektów i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych,
dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych,
kolportaż próbek, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych,
promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart
rabatowych, przygotowywanie dystrybucji próbek reklamowych
w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, przygotowywanie dystrybucji ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne,
reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych przez pocztę, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam,
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rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem
poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, dostarczanie powierzchni
reklamowych w globalnej sieci komputerowej, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej,
udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych,
udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajem billboardów reklamowych, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem czasu na emisję reklam w kinach, wynajem powierzchni reklamowej
i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej w mieniu należącym
do kolei, wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, wynajem
przestrzeni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wypożyczanie billboardów cyfrowych, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, świadczenie
usług w zakresie reklamy komputerowej, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, organizacja wystaw dla biznesu lub
handlu, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych
lub reklamowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych,
organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub
reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych,
organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach handlowych, organizowanie targów handlowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, promocja targów do celów
handlowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych,
prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych, prowadzenie
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych
i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, przygotowywanie wystaw w celach
handlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, administrowanie programami
lojalności konsumenta, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, admnistrowanie programami dla
osób często podróżujących drogą powietrzną, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów,
obsługa programów lojalnościowych, organizacja, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie konsumenckich programów
lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie programów lojal-

Nr 14/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych,
organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów
motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone
poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników
uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie
kart kredytowych, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, usługi klubów
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie hotelowymi programami
motywacyjnymi osób trzecich, zarządzanie programami lojalności
klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami
lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
zarządzanie programami lojalnościowymi, zarządzanie programami
motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania
obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, zarządzanie relacjami z klientami, badania w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w zakresie public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, usługi lobbingu handlowego, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów,
organizacja wystaw do celów reklamowych, pokaz handlowy [dla
osób trzecich], pokazy sprzętu fotograficznego [do celów reklamowych], pokazy towarów, pokazy towarów do celów promocyjnych,
pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach,
usługi w zakresie dekoracji okien i aranżacji wystaw, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie
pokazów towarów, usługi prezentowania produktów na wystawach
sklepowych przez modelki lub modeli, administrowanie programami
motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla
osób trzecich, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, badanie rynku, dokonywanie
uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie biznesowych
informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie przewodników
reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, działalność
reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń
reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja,
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing
dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie kontraktów
reklamowych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
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optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie działań reklamowych w kinach, organizowanie i prowadzenie
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, organizowanie targów
i wystaw, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, planowanie strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności
gospodarczej, poszukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo
w zakresie reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, projektowanie badań marketingowych,
projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, promocja sprzedaży, promocja serii filmów na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocje sprzedaży
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promocyjne usługi handlowe,
promowanie działalności gospodarczej, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie
portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie sprzedaży dla
osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków handlowych,
promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży usług
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów kart rabatowych, promowanie towarów i usług osób trzecich,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta
program, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, promowanie towarów i usług osób trzecich przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów
kart lojalnościowych, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie
wydarzeń specjalnych, promowanie usług ubezpieczeniowych
w imieniu osób trzecich, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla
osób trzecich, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam,
przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowy-
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wanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej,
publikowanie druków do celów reklamowych, przygotowywanie
ulotek reklamowych, przygotowywanie reklam na zamówienie dla
osób trzecich, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online,
publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama związana z transportem
i dostawą, reklama zewnętrzna, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama
w czasopismach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu,
reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców,
reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, reklamy online, reklamy radiowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozwój kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja
działalności gospodarczej, telemarketing, testowanie marki, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich
prowadzących handel online w Internecie, udostępnianie raportów
marketingowych, udzielanie informacji związanych z reklamą,
umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingowe, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi
marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, usługi
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży,
usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi planowania
w zakresie reklamy, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków
audiowizualnych, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem
telefonu, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi
reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące hoteli,
usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów
łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe
i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące
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ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu
telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe służące
tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej
w zakresie opieki społecznej, usługi reklamowe świadczone przez
radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji
nowych produktów, usługi reklamowe w zakresie produktów do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
usługi reklamowe w zakresie urządzeń do obrazowania in vivo, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem podwójnych tablic reklamowych noszonych przez człowieka, usługi
reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych,
usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami
do obrazowania in-vivo, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy
prasowej, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi
w zakresie marketingu baz danych, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu
i innych mediów, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych dostawców
usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia innym wygodnego
oglądania i zakupu tych usług, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki,
usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi zarządzania społecznością online, usługi związane z publiczną prezentacją
produktów, wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja
tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wynajem
tablic do celów reklamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów
promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
wyświetlanie reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla
osób trzecich, zapewnianie modelek i modeli do reklamy, zarządzanie promocją sławnych osób, zawieranie umów reklamowych
na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji
na rzecz osób trzecich, aukcje telefoniczne i telewizyjne, organizacja
i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem
komputera i sieci telekomunikacyjnych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów komórkowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telefonu,
organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telewizji,
organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, przeprowadzanie interaktywnych
aukcji wirtualnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi
aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji online dla osób trzecich,
usługi aukcyjne online, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odnie-
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sieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego
w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego związane
z komputerami, które można nosić na sobie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą kodowanych kart przedpłaconych [dla osób trzecich], usługi handlu detalicznego związane
ze sprzętem audiowizualnym, usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektrycznego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, wynajem automatów
sprzedających na karty, wynajem automatów sprzedających na monety, abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], administrowanie sprzedażą, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, 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, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, nabywanie towarów i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, notowania cenowe towarów lub usług, organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, organizacja subskrypcji
do czasopism w formacie elektronicznym, organizacja subskrypcji
kanału telewizji, organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji pakietów medialnych, organizacja subskrypcji usług internetowych, organizacja subskrypcji usług telefonicznych, organizowanie
zakupów zbiorowych, porównywanie usług finansowych online, porównywarki cen zakwaterowania, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów
kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie
umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie
umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług,
pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych
lub komputerowych [Internet], pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, prenumeraty dzienników elektronicznych, prenumerowanie gazet, procedury
administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, procedury
administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, produkcja programów typu telezakupy, przygotowywanie prezentacji
do celów działalności gospodarczej, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie
usług tych dostawców, rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, skomputeryzowane zamówienia towarów, subskrypcje pakietów
mediów informacyjnych, świadczenie usług porównania cen online,
telemarketing, udostępnianie informacji dotyczących produktów
konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie infor-

107

macji o produktach konsumenckich, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów,
udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie porad dla konsumentów o produktach,
usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, usługi administracyjne
w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, usługi agencji
eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
agencji importowych, usługi agencji zakupu, usługi automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, usługi biurowe dotyczące
przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące
zakupu towarów w imieniu firm, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, usługi doradcze
odnoszące się do zamawiania materiałów piśmiennych, usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi izby handlowej w zakresie promocji
przedsiębiorstw, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz
osób trzecich, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu
reklamowego i powierzchni reklamowych, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, usługi prenumeraty gazet, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi składania zamówień hurtowych,
usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie kupna, usługi
w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi w zakresie promocji eksportu, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień online, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, usługi zarządzania
sprzedażą, usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych
i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy online, załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub
komiksów, 42 analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów,
analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza opracowywania produktu, analiza projektu produktu, audyt jakości, badanie jakości produktów, badanie produktów spawanych w celu określenia struktury, badanie produktów spawanych w celu określenia
trwałości, badanie produktów spawanych w celu określenia właściwości, certyfikacja [kontrola jakości], certyfikacja usług edukacyjnych, doradztwo techniczne dotyczące testowania, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, inspekcja towarów w zakresie kontroli
jakości, kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, kontrola jakości dla osób trzecich, nadzór i inspekcja techniczna, monitorowanie
procesu w celu zapewnienia jakości, ocena jakości, ocena jakości produktów, ocena opracowywania produktu, ocena projektu produktu,
ocena ryzyka naukowego, ocena wydajności przetwarzania danych
w oparciu o test wzorcowy, ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie metod testowych, projektowa-
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nie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie
w zakresie opracowywania nowych produktów, przegląd urządzeń,
przeprowadzanie testów kontroli jakości, przeprowadzanie testów
przemysłowych, testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych,
testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji,
testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie komputerów, testowanie naukowe wspomagane
komputerowo, testowanie nowych produktów, testowanie produktów, testowanie programów komputerowych, testowanie produktów w ramach kontroli jakości, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, testowanie sprzętu podnoszącego pod kątem
bezpieczeństwa, testowanie systemów elektronicznego przetwarzania danych, testy inżynieryjne, usługi badawczo-rozwojowe, usługi
certyfikacji danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji,
usługi certyfikacji wiadomości przekazywanych drogą telekomunikacyjną, usługi doradcze w zakresie testowania produktów, usługi
testowania obciążenia stron internetowych, usługi projektowania
dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi w zakresie testów naukowych,
usługi zapewnienia jakości, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], inżynieria telekomunikacyjna, dostarczanie raportów inżynieryjnych,
prowadzenie badań inżynierskich, usługi inżynieryjne w zakresie
komputerów, usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów
scalonych, usługi inżynieryjne dotyczące technologii informacyjnej,
usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania danych,
usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne dotyczące
przetwarzania danych, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi konsultacyjne w zakresie technologii, analizy wykonalności projektu, badania dotyczące projektowania, badania w zakresie
projektowania komputerów, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca
pracy, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
opracowywania produktów, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, oceny
techniczne związane z projektowaniem, opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie produktów, opracowywanie produktów dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, opracowywanie
urządzeń diagnostycznych, opracowywanie sprzętu dla operatorów
audio i wideo, planowanie projektu, prace badawczo-rozwojowe
w zakresie produktów, projektowanie elektronicznych formatów
płyt cd do komputerowych baz danych, projektowanie broszur, projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie i rozwój
sprzętu komputerowego, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW w Internecie, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii
na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz,
projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie
graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie nazw firmowych,
projektowanie nowych produktów, projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie sprzętu
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multime-
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dialnych, projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści
multimedialnych z i na inne protokoły, projektowanie sprzętu do automatyzacji biura, projektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron domowych i stron
internetowych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów
komputerowych, udostępnianie strony internetowej z informacjami
w dziedzinie aranżacji wnętrz, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron
komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie
stron elektronicznych, tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie stron głównych dla
osób trzecich, sporządzanie raportów dotyczących projektowania,
udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, usługi
inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo,
usługi projektowania dotyczące znaków, usługi projektowania systemów przetwarzania danych, usługi projektowania systemów do wyświetlania w celach promocyjnych, usługi projektowania narzędzi
do przetwarzania danych, usługi projektowania narzędzi testowych
do przetwarzania danych, usługi projektowania obiektów biznesowych, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, usługi
projektowania w zakresie tworzenia sieci, usługi projektowania w zakresie procesorów danych, usługi w zakresie grafiki komputerowej,
usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie
wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania
technicznego, wspomagane komputerowo projektowanie form,
wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo, wypożyczanie sprzętu do projektowania, badania i doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji
komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne dotyczące obsługi
komputerów, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne
związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania
komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego,
doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z aktualizacją
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo związane
z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi,
kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, komputerowe badania wykonalności, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, pomoc w zakresie
technologii informacyjnej, porady techniczne związane z komputerami, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów,
profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego,
przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych
systemów informacyjnych, przeprowadzanie studiów wykonalności
w zakresie sprzętu komputerowego, sporządzanie raportów dotyczących komputerów, studia wykonalności w zakresie komputerów,
udzielanie informacji na temat komputerów, udzielanie informacji
technicznych w zakresie komputerów, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie porad technicznych związanych z komputerami, udzielanie porad technicznych związanych
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ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, usługi doradcze
dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, usługi doradcze
dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania komputerowego, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania
komputerów, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury
i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją
systemów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, usługi doradcze w dziedzinie projektowania
systemów informacyjnych, usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci
komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych
stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi doradcze
w zakresie sprzętu komputerowego, usługi doradcze związane
z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa technicznego w zakresie komputerów, usługi
doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi informacyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych, usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych,
usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi informacyjne
w zakresie technologii informacyjnej, usługi informacyjne związane
z opracowywaniem sieci komputerowych, usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów komputerowych, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi konsultacyjne
ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania
komputerowego, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne w zakresie systemów komputerowych, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych,
usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad
sieciami komputerowymi, zapewnianie ocen ekspertów w zakresie
przetwarzania danych, usługi w zakresie konsultacji i doradztwa
komputerowego, usługi techniczne w zakresie pobierania gier wideo, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych
wiadomości e-mail, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików audio, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików wideo,
elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych
wiadomości e-mail, chmura obliczeniowa, elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, Fog computing, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting aplikacji multimedialnych, hosting blogów, hosting edukacyjnych treści multimedialnych,
hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie
do reklamowania towarów i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting infrastruktury
sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz
osób trzecich do celów wymiany treści online, hosting komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting
obiektów internetowych online dla osób trzecich, hosting obiektów
online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, hosting platform
komunikacyjnych w Internecie, hosting platform przeznaczonych
do handlu elektronicznego przez Internet, hosting platform transakcyjnych w Internecie, hosting platform w Internecie, hosting portali
internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron
internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do przechowywania
zdjęć cyfrowych, hosting rozrywkowych treści multimedialnych, hosting serwerów, hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting
spersonalizowanych stron internetowych, hosting stron internetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, hosting
stron internetowych w Internecie, hosting stron komputerowych
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(internetowych) na rzecz osób trzecich, hosting strony internetowej
online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting treści cyfrowych w Internecie,
hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line,
hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, infrastruktura jako
usługa (SaaS), instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako
usługi [ACaaS, Access Control as a Service], interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się
swoimi treściami i obrazami w trybie online, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania, kontrola dostępu jako
usługa [ACaaS], oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji danych, oferowanie
tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji informacji, oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi,
oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], programowanie
oprogramowania do zarządzania zapasami, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych online, przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, przechowywanie filmów w postaci elektronicznej, przechowywanie
dokumentów w formie elektronicznej, przechowywanie obrazów
fotograficznych w formie elektronicznej, przechowywanie obrazów
w postaci elektronicznej, przechowywanie treści rozrywkowych
w formie elektronicznej, skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
do telefonów komórkowych, tworzenie kopii zapasowych danych
elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji i danych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do obsługi transportu za pośrednictwem
sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do przygotowywania dokumentów wysyłkowych za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie
niepobieralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia
przesyłek za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania
komputerowego do śledzenia towarów za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników i blogów on-line,
tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności
wydawniczej i drukarskiej, udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, udostępnianie elektronicznej
przestrzeni pamięciowej w Internecie, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego
przechowywania danych cyfrowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych
w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek w celu
uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnianie zapasowych programów i urządzeń komputerowych,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania raportów, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania pozwalającego dostawcom
treści na śledzenie treści multimedialnych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania pozwalającego na dzielenie się treściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online, nie do pobrania, do wspomagania inwestycji, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
opartego na wykorzystaniu sieci web, umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych
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za pośrednictwem strony internetowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach do monitorowania
nadawania, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do importowania danych i zarządzania
nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
online nie do pobrania do opracowywania stron internetowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania do zarządzania bazami danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania
do zarządzania zapasami, usługi przechowywania elektronicznego
w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych
danych, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi
komputerowe w związku z elektronicznym zapisywaniem danych,
usługi hurtowni danych [składowanie danych], usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów
i innych danych elektronicznych, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi dostawcy usług aplikacyjnych
[ASP], usługi dostawcy hostingu w chmurze, usługi dostawcy hostingu publicznego „w chmurze”, usługi dostawcy hostingu prywatnego
„w chmurze”, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako
usługi [SaaS], usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania użytkowego, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego związanego z podróżowaniem,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania do komputerowych baz danych, wynajmowanie serwerów
WWW, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu,
wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, wynajem przestrzeni pamięciowej
na potrzeby stron internetowych, wynajem programów komputerowych, wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń
do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wynajem oprogramowania komputerowego związanego
z ofertami cenowymi, wynajem oprogramowania komputerowego
do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, wynajem oprogramowania i programów komputerowych, wynajem elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, utrzymanie witryn
internetowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób
trzecich, usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera,
usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, zarządzanie zawartością przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zapewnianie tymczasowego dostępu
do niepobieralnego oprogramowania online, zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych,
zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku
w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zapewnianie oprogramowania
online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, zapewnianie czasowego użytkowania oprogramowania online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, wypożyczanie programów
zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, wypożyczanie programów do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania zapasami, wypożyczanie oprogramowania
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do importowania danych i zarządzania nimi, wypożyczanie oprogramowania do gier wideo, wypożyczanie oprogramowania do gier
komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania
danych, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja
oprogramowania do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbudowanych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego
i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich,
aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, badania dotyczące programów komputerowych, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania
w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, badania w zakresie
oprogramowania komputerowego, badania w zakresie programowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, badania,
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem
komputerowym, doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie testowania
systemów aplikacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych do handlu elektronicznego, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania
komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, edycja programów komputerowych, instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, instalacja i dostosowanie
na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja, aktualizacja
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja,
konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla
systemów komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania do baz danych, instalacja oprogramowania do kontroli dostępu
jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], instalacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu, instalacja programów komputerowych, instalacja, naprawa i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa
i serwis oprogramowania komputerowego, instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, inżynieria oprogramowania, kompilacja programów do przetwarzania danych, kompilacja
programów komputerowych, kompilacja stron internetowych, konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, konfiguracja
oprogramowania komputerowego, konfiguracja systemów i sieci
komputerowych, konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania do systemów łączności, konserwacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu
elektronicznego, konserwacja programów komputerowych, konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, modyfikowanie programów komputerowych, naprawa [konserwacja, aktualizacja] opro-
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gramowania
komputerowego,
naprawa
oprogramowania
komputerowego, naprawa uszkodzonych programów komputerowych, naukowe usługi programowania komputerów, opracowywanie baz danych, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego do baz danych, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie interaktywnego oprogramowania
multimedialnego, opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie
oprogramowania dla operatorów audio i wideo, opracowywanie
oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie
oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, opracowywanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów
operacyjnych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, opracowywanie oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania komputerowego do tworzenia elektronicznych przewodników po programach
telewizyjnych, opracowywanie oprogramowania przeznaczonego
do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, opracowywanie
oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego
i baz danych, opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby
dostarczania treści multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do edycji tekstu, opracowywanie oprogramowania do gier
wideo, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania obrazu,
opracowywanie oprogramowania do systemów łączności, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z systemami przełączającymi sterowanymi
komputerowo, opracowywanie oprogramowania komputerowego
na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo [CAD/CAM], opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, opracowywanie
oprogramowania komputerowych baz danych, opracowywanie
oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania
sterowników, opracowywanie oprogramowania systemowego,
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie programów do danych, opracowywanie programów do komputerów, opracowywanie programów do przetwarzania danych, opracowywanie programów do przetwarzania
danych na zamówienie osób trzecich, opracowywanie programów
do symulacji eksperymentów lub serii eksperymentów w wirtualnym laboratorium optycznym, opracowywanie programów komputerowych do analizowania emisji gazów spalinowych, opracowywanie programów komputerowych do analizowania procesów spalania
wewnątrz silnika, opracowywanie programów komputerowych
do symulacji eksperymentów laboratoryjnych, opracowywanie programów komputerowych do systemów elektronicznych kas rejestrujących, opracowywanie programów komputerowych zapisywanych
na nośnikach danych (oprogramowanie) przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu (CAD/
CAM), opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych,
opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników Internetu, pisanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, pisanie oprogramowania komputerowego, pisanie programów
do przetwarzania danych, pisanie programów komputerowych, pisanie programów komputerowych do zastosowań biotechnologicznych, pisanie programów komputerowych do zastosowań medycznych, pisanie programów kontrolnych, prace badawczo-rozwojowe
w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie animacji komputerowych, programowanie aplikacji multimedialnych,
programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie
komputerowe w zakresie gier wideo, programowanie komputerowe
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w zakresie gier wideo i gier komputerowych, programowanie komputerów, programowanie komputerów do celów telekomunikacji,
programowanie komputerów do drukowania kodów kreskowych,
programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie komputerów na potrzeby Internetu, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych
pomiędzy kupującymi a dostawcami, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie
oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych
w zakresie tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie oprogramowania do zarządzania
bazami danych, programowanie oprogramowania do reklamy online, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania
do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, programowanie
oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach online,
programowanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania do gier wideo, programowanie oprogramowania do gier komputerowych, programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych
[EDP], programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych,
programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie komputerowe w zakresie
gier komputerowych, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie komputerowe dla branży energetycznej,
projektowanie i opracowywanie słowników elektronicznych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami
internetowymi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do sterowania procesami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii
słonecznej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do planowania tras, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych przewodników po programach telewizyjnych, projektowanie i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych, projektowanie i opracowywanie elektronicznych
kartek z życzeniami [kartki elektroniczne], projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie gier, programowanie stron internetowych, programowanie sprzętu multimedialnego, programowanie sprzętu do przetwarzania danych,
programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, programowanie programów do przetwarzania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla
przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie
programów do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i opracowywanie
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oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania
i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania zapasami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania obrazu, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do pobierania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do importowania
danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, projektowanie i opracowywanie elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych,
projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywania oprogramowania
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie intranetu, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja,
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie oprogramowania do przetwarzania
obrazów, projektowanie komputerów dla osób trzecich, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych
dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron
głównych i stron internetowych, projektowanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, projektowanie i opracowywanie systemów
oprogramowania sprzętowego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania systemowego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie do oprogramowania komputerowego, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie programów i oprogramowania
komputerowego w zakresie statków powietrznych, projektowanie
programów do przetwarzania danych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie,
projektowanie oprogramowania systemowego, projektowanie
oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie oprogramowania przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie
oprogramowania komputerowego na zamówienie, projektowanie
oprogramowania komputerowego do sterowania terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramowania komputerowego
dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania do smartfonów, projektowanie
oprogramowania do przetwarzania tekstu, projektowanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania
danych multimedialnych, projektowanie oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na różne protokoły,
projektowanie oprogramowania do gier wideo, projektowanie oprogramowania do gier komputerowych, projektowanie oprogramowania dla operatorów audio i wideo, projektowanie stron głównych,
projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie stron internetowych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania,
projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami,
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projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, przeprowadzanie studiów wykonalności
w zakresie oprogramowania komputerowego, przygotowywanie
programów do przetwarzania danych, rozwiązywanie problemów
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego,
sporządzanie raportów dotyczących programów komputerowych,
techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, testowanie oprogramowania komputerowego, testowanie programów komputerowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie stron głównych
do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie witryn
internetowych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych
i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, udzielanie
informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego, udostępnianie wyszukiwarek internetowych
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych zgodnie z życzeniami użytkowników, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych,
tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, tworzenie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn internetowych, tworzenie
stron internetowych dla innych, tworzenie stron głównych do sieci
komputerowych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie programów kontrolnych do kontroli operacji elektrycznych
i modułów napędowych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi
wizualizacji, tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron
internetowych, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blogów, usługi programowania w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi programowania komputerów w celu analizowania
i raportowania handlowego, usługi programowania komputerowego do magazynowania danych, usługi pisania programów komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie programowania komputerów, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym,
usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego,
usługi inżynierii oprogramowania w zakresie programów do przetwarzania danych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa
w dziedzinie oprogramowania komputerowego do użytku w grafice,
usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów komputerowych, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie
interfejsów człowiek-maszyna do oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie oprogramowania komputerowego
do użytku w działalności wydawniczej, usługi doradcze w dziedzinie
opracowywania produktów i podnoszenia jakości oprogramowania,
usługi doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze dotyczące programowania komputerów, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego stosowanego do drukowania, usługi analityczne dotyczące
programów komputerowych, ulepszanie oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, udzielanie informacji w zakresie programowania komputerów,
utrzymywanie baz danych, utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, utrzymanie
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oprogramowania komputerowego używanego do obsługi urządzeń
i maszyn do napełniania, utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające
komputer przed zagrożeniami, utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, utrzymanie i unowocześnianie
oprogramowania komputerowego, utrzymanie i naprawa oprogramowania, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, usługi
w zakresie projektowania witryn internetowych, usługi w zakresie
projektowania stron internetowych, usługi w zakresie projektowania
oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych, usługi
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, usługi
w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie pisania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie opracowywania gier wideo, usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, usługi w zakresie
dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb
klienta, usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań,
usługi utrzymywania stron internetowych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi testowania obciążenia stron
internetowych, usługi studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi projektowania dotyczące programów
komputerowych, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], zarządzanie
witrynami internetowymi dla osób trzecich, zapewnianie obsługi
technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych,
zapewnianie badań technicznych z zakresu programowania komputerowego, wynajem oprogramowania sprzętowego, wdrażanie programów komputerowych w sieciach, utrzymywanie zapisów komputerowych, dekodowanie danych, digitalizacja dokumentów, digitalizacja
dokumentów [skanowanie], digitalizacja dźwięku i obrazów, kodowanie kart magnetycznych, kodowanie wiadomości, kompresja cyfrowa
komputerowych danych, kompresja danych do elektronicznego przechowywania, konwersja danych elektronicznych, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, konwersja tekstu
na format cyfrowy, konwertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych na inne formy treści cyfrowych, powielanie oprogramowania
komputerowego, powielanie programów komputerowych, skanowanie obrazów [konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne],
szyfrowanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie obrazów cyfrowych, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości
i danych, transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, usługi deszyfrowania danych, usługi digitalizacji map, usługi powielania programów komputerowych, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie digitalizacji wykresów, usługi
w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych,
dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci do stron
i treści internetowych, elektroniczne monitorowanie aktywności
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji
w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], komputerowe planowanie awaryjne (DRP),
kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], monitorowanie systemów
komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitoring systemów
sieciowych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odblokowywanie telefonów komórkowych, odbudowa
baz danych na rzecz innych, odzyskiwanie danych komputerowych,
odzyskiwanie danych ze smartfonów, opracowywanie technologii
zabezpieczeń sieci elektronicznych, usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi komputerowego odtwarzania
w warunkach katastrofy, usługi monitorowania systemów komputerowych, usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów komputerowych, usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów
transmisji danych, usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi w zakresie blokowania dostępu do Internetu, świadczenie usług zabezpieczeń w za-
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kresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów
i skomputeryzowanych transakcji, usługi w zakresie monitorowania
systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie ochrony
przed spamem, usługi w zakresie odzyskiwania danych, usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, usługi w zakresie zabezpieczania danych [zapory], dzierżawa urządzeń komputerowych,
obiekty i urządzenia do współdzielenia czasowego sprzętu komputerowego, udostępnianie obiektów i sprzętu komputerowego, udostępnianie obiektów komputerowych współdzielonych czasowo,
usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), usługi
podziału czasu dotyczące urządzeń do przetwarzania danych, usługi
w zakresie komputerowego podziału czasu, usługi w zakresie zabezpieczania danych, wynajem oprogramowania komputerowego,
urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń
peryferyjnych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajem
sprzętu komputerowego, wynajem systemów przetwarzania danych, wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, wynajmowanie czasu dostępu do komputerów, wynajmowanie serwerów
www, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich,
wypożyczanie komputerów do przetwarzania danych, wypożyczanie komputerów osobistych, wypożyczanie minikomputerów, wypożyczanie nośników danych, wypożyczanie sprzętu do przetwarzania
danych oraz komputerów, wypożyczanie sprzętu komputerowego
i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie urządzeń
kodujących, administracja serwerami pocztowymi, administracja
serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy
komputerowe, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz
porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych,
badania techniczne dotyczące komputerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie
technologii przetwarzania danych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania związane
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych,
projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej
transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie
aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, pisanie techniczne, opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, opracowywanie systemów
przetwarzania danych, opracowywanie systemów przechowywania
danych, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów do przesyłania danych, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie komputerów, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania,
obsługiwanie wyszukiwarek, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, konserwacja oprogramowania
do przetwarzania danych, integracja systemów i sieci komputerowych, eksploracja danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii
jednorazowego logowania dla aplikacji online, świadczenie usług
dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu
komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego, usługi migracji danych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi komputerowe on-line, usługi komputerowe do analizy
danych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych
urządzeń peryferyjnych, usługi diagnostyki komputerowej, usługi
analityczne w zakresie komputerów, umożliwianie tymczasowego
użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostęp-
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nych online nie do pobrania, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób
trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony
komórkowe, tworzenie cyfrowych znaków wodnych, rozwiązywanie
problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, projektowanie urządzeń do przetwarzania danych,
projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie
komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie i opracowywanie urządzeń
do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, zdalne administrowanie serwerem, zarządzanie projektami w zakresie technologii
informacyjnych, zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, wynajem sprzętu i oprogramowania
komputerowego, wynajem komputerów i oprogramowania komputerowego, wynajem komputerów i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, usługi w zakresie sieci komputerowej,
usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów,
usługi w zakresie badań komputerowych, usługi technologiczne
w zakresie komputerów, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(111) 338955
(220) 2017 12 29
(210) 480660
(151) 2019 10 21
(441) 2018 04 30
(732) WOJCIECHOWSKA ALEKSANDRA, Ząbki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITOPAR
(510), (511) 5 preparaty do neutralizacji przykrych zapachów.
(111) 338956
(220) 2019 04 28
(210) 499215
(151) 2019 11 04
(441) 2019 06 17
(732) KRUPSKI KRYSTIAN K2 MEDICAL, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2Medical
(510), (511) 44 usługi medyczne.
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farmakologii, salony piękności, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi wizażystów, usługi kosmetyczne, medycyna estetyczna, usługi konsultacyjne i porady
dotyczące urody.

(111) 338959
(220) 2020 05 11
(210) 513275
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 13
(732) GAME TIME PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REQIU
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie rekrutacji
personelu, przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, rekrutacja personelu wykonawczego,
usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, usługi wynajmu
personelu, rekrutacji, obsady etatów i sieci karier, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, przeprowadzanie testów
psychometrycznych w celu doboru personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 42 projektowanie
gier, programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych,
projektowanie oprogramowania do gier wideo, usługi w zakresie opracowywania gier wideo, opracowywanie oprogramowania
do gier wideo, programowanie komputerów, opracowywanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące programowania komputerów, usługi oprogramowania jako usługi [SaaS]
obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, platforma jako usługa
[PaaS], platformy do gier jako oprogramowanie jako usługa [SaaS],
usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, doradztwo
w projektowaniu stron internetowych.
(111) 338960
(220) 2020 06 02
(210) 514217
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) MARINEX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement diety ODPORNOŚĆ PRO Potrójne korzyści
BAKTERIA WIRUS
(540)

(111) 338957
(220) 2019 05 15
(210) 499748
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) NOWE MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CM NOWE MIASTO
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
medyczne.
(111) 338958
(220) 2020 03 09
(210) 511225
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 06
(732) MORITO OLGA GABINET REHABILITACJI MEDYCZNEJ
TILAMED, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BABY DOLL LIPS
(510), (511) 3 błyszczyki do ust, kosmetyki do makijażu, pomady
do celów kosmetycznych, pomadki do ust, zestawy kosmetyków,
10 fartuchy do badania pacjentów, maski sanitarne do celów medycznych, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, okrycia
chirurgiczne, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), 25 fartuchy (odzież), 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi
w zakresie szkoleń na odległość, dystrybucja filmów, produkcja filmów innych niż reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 44 chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, porady w zakresie

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, zielony, jasnoczerwony,
czerwony, ciemnoczerwony, jasnoróżowy, różowy, ciemnoróżowy,
żółty
(531) 26.13.01, 24.01.03, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy diety dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze.
(111) 338961
(220) 2020 08 04
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) SALEM DANIEL, Jarosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marrani
(540)

(531) 27.05.01

(210) 514523
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(510), (511) 37 brukarstwo i kafelkowanie, budowa domów, budowa
części budynków, budowa fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa ganków, budowa kuchni, budowa podłóg, budowa
prywatnych budynków mieszkalnych, budowa przeszklonych pomieszczeń, budowa przybudówek, budowa schodów z drewna, budowa ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścianek
działowych, budowa stropów, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budowanie platform [tarasów], budowlana (informacja-),
budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, burzenie konstrukcji, ciesielstwo, dekarstwo (usługi-), doradztwo dotyczące budownictwa
mieszkalnego i budynków, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), impregnacja wodoodporna budynków podczas budowy, informacja budowlana, instalacja
i naprawa rurociągów, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, instalacja
piwnicznych produktów wodoodpornych, instalacja pokryć dachowych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, instalacja rurociągów, izolacja dachów, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolowanie budynków, izolowanie
budynków w trakcie budowy, izolowanie dachów, karczowanie korzeni drzew, konsolidacja gruntu, konstrukcja budynków, konstrukcja i naprawa budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru
budowlanego, malowanie, malowanie budynków, malowanie domów,
malowanie i lakierowanie, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie natryskowe, malowanie powierzchni budynków, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, montaż izolacji
do budynków, montaż paneli gipsowych, montaż płyt ściennych,
montaż podłóg drewnianych, montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu, nadzór
nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budynków,
nakładanie faktur na sufity, nakładanie farb ochronnych na drewno,
nakładanie farb ochronnych na budynki, nakładanie farby w sprayu,
nakładanie jastrychów, nakładanie pokryć powierzchniowych, nakładanie powłok na budynki, nakładanie powłok nieprzemakalnych
na dachy, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień,
nakładanie powłok ochronnych na budynki, nakładanie powłok
ochronnych na powierzchnie budynków, nakładanie wodoodpornych
wykładzin, nakładanie wylewki posadzkowej, oczyszczanie terenu,
pokrywanie przejść (korytarzy), powlekanie betonu, powlekanie [malowanie], powlekanie murów, przekopywanie [wykopywanie], przygotowanie powierzchni schodów do położenia podkładów i pokryć,
przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, przygotowanie terenu [budownictwo], szlifowanie papierem
ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tynkowanie, udzielanie
informacji budowlanych, udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, układanie parkietów, układanie płytek podłogowych, układanie pokryć sufitów, układanie przewodów głównych,
układanie rur, układanie sufitów, usługi brukarskie, usługi budowlane,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi dekarskie, usługi
demontażu, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradztwa
w zakresie budowy budynków, usługi doszczelniania budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi hydrauliczne, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], usługi instalacji dachów,
usługi instalowania rur, usługi izolacyjne, usługi malarskie, usługi malowania domów, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących, nieruchomości, usługi rozbiórkowe, usługi tynkowania,
usługi układania płytek ceramicznych, usługi układania rur, usługi
uszczelniania i wodouszczelniania budynków, usługi uszczelniania
wnętrz, usługi w zakresie cementacji, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, usługi w zakresie nakładania
powłok ochronnych na zewnątrz budynków, usługi w zakresie powlekania podłóg, usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, usługi
w zakresie rozbiórek, usługi w zakresie wykopywania, usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie, budowy, usłu-
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gi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi w zakresie wykopywania, usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków
w trakcie budowy, usługi wbijania pali, usługi wykonawców instalacji
elektrycznych, wymiana cegieł i przebudowa pieców, wyrównywanie
betonu, wyrównywanie terenu budowy, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią podczas ich budowy, zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic, zabezpieczanie przed ogniem w czasie budowy, zabezpieczanie przed wilgocią w czasie budowy, zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, zbrojenie budynków, budowlany sprzęt (wynajem-), instalacja materiałów izolacyjnych, instalacja mebli, instalacja sprzętu
hydraulicznego, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, instalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja i naprawa sieci
wodno-kanalizacyjnych, instalowanie mebli na wymiar, instalowanie
wyposażenia kuchennego, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, konserwacja i naprawa podłóg, konserwacja i naprawa rynien
dachowych, konserwacja i naprawy budynków, montaż drzwi, montaż
drzwi i okien, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż ogrodzeń, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, montaż okuć do drzwi, montaż paneli gipsowych, montaż płyt
ściennych, montaż podłóg drewnianych, montaż podłóg laminowanych, montaż podłóg podniesionych, montaż podłóg z imitacji drewna], nakładanie powłok w celu naprawy ścian, naprawa i konserwacja
instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja maszyn i systemów do produkcji
obwodów scalonych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
budowlanych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, naprawa maszyn i urządzeń do gier, naprawa odbiorników radiowych, naprawa odbiorników
radiowych lub telewizyjnych, naprawa odkurzaczy, naprawa ogrodzeń, naprawa płytek, naprawa podłóg drewnianych, naprawa podłóg
laminowanych, naprawa podłóg z imitacji drewna, naprawa sprzętu
elektrycznego, naprawa systemów kanalizacji, naprawa systemów stereo, naprawa szyldów, naprawa telewizorów, naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawcze roboty budowlane, naprawy betonu, naprawy elementów betonowych,
odnawianie wnętrz budynków, odnawianie wyposażenia łazienek, renowacja kuchni, serwis urządzeń elektronicznych, sprzątanie nieruchomości, stawianie szyldów, stawianie tablic reklamowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i systemów do produkcji układów scalonych, udzielanie informacji
związanych z naprawą i konserwacją pieców, udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, układanie płytek podłogowych, układanie podłóg warstwowych, układanie pokryć podłogowych, układanie pokryć sufitów, układanie przewodów głównych,
układanie sufitów, układanie wykładziny dywanowej, usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu
audiowizualnego, usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków,
usługi hydrauliczne i szklarskie, usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających, usługi informacyjne związane z instalacją
systemów zabezpieczających, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi izolacyjne, usługi konserwacji podłóg, usługi malarskie, usługi malowania dekoracyjnego, usługi malowania domów, usługi naprawcze w zakresie
pokryć podłóg, usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, usługi naprawcze w zakresie pokryć schodów, usługi układania przewodów
elektrycznych, usługi uszczelniania wnętrz, usługi w zakresie instalacji
elektrycznych, usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich,
usługi w zakresie montażu rusztowań, usługi w zakresie stawiania
ogrodzeń, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, usługi zabezpieczania przed wil-
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gocią, usługi zabezpieczania przed korozją, 42 administracja serwerami pocztowymi, administracja serwerów, administrowanie prawami
użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków
pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania dotyczące technologii
telekomunikacyjnych, badania przy użyciu analiz porównawczych
w zakresie wydajności, systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie
komputerów, badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, badania
w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania z zakresu skomputeryzowanej
automatyzacji procesów technicznych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego
[blockchain], diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym
przy użyciu oprogramowania, doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, eksploracja danych, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, inżynieria komputerowa, konserwacja
oprogramowania do przetwarzania danych, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych,
algorytmów i oprogramowania, opracowywanie komputerów, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu komputerowego, opracowywanie systemów do przesyłania danych, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów
przetwarzania danych, opracowywanie systemów przechowywania
danych, opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, pisanie
techniczne, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych
online na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania,
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie urządzeń
do przetwarzania danych, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, projektowanie urządzeń
do przetwarzania danych, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, rozwiązywanie problemów w postaci
diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój
sprzętu komputerowego, systemy komputerowe (analizy-), tworzenie
cyfrowych znaków wodnych, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, udzielanie informacji na temat projektowania
i opracowywania, oprogramowania, systemów i sieci komputerowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania, oprogramowania dostępnych online nie do pobrania, usługi analityczne w zakresie komputerów, usługi diagnostyki komputerowej,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń
peryferyjnych, usługi informatyki kwantowej, usługi inżynieryjne
w zakresie komputerów, usługi komputerowe do analizy danych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi migracji danych, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie badań komputerowych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, usługi w zakresie sieci kompute-
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rowej, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu
komputerowym, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
zapewnianie infrastruktury centrów danych, zarządzanie projektami
informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych
[EDP], zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie techniczne
sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM],
zdalne administrowanie serwerem, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, kontrola jakości
ukończonych budynków, kontrola jakości usług kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola jakości wytworzonych produktów, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test
wzorcowy, ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu
o test wzorcowy, testowanie programów komputerowych, testowanie
sprzętu informatycznego, testowanie systemów elektronicznego
przetwarzania danych, testowanie urządzeń, usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów scalonych, usługi w zakresie identyfikacji
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu
elektronicznego, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu
komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], badania w zakresie
projektowania komputerów, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie opracowywania produktów, doradztwo w zakresie projektów technologicznych,
doradztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, opracowywanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie produktów, opracowywanie produktów dla osób trzecich, planowanie [projektowanie] dobudówek, planowanie [projektowanie]
kuchni, planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie projektu, planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, profesjonalne
doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie gier, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie,
projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm,
projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów
bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych,
projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW,
projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW
w Internecie, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie
w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich,
projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie induktorów elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie
komputerów, projektowanie komputerowych stron internetowych,
projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie konstrukcji, projektowanie kuchni, projektowanie łazienek, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie mikroczipów dla osób trzecich,
projektowanie mikroczipów komputerowych, projektowanie modeli,
projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie nazw firmowych, projektowanie nowych produktów, projektowanie ogrzewania,
projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie produktów, projektowanie produktów konsumenckich, projektowanie
produktów przemysłowych, projektowanie produktu [wzornictwo],
projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie sprzętu dla opera-
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torów audio i wideo, projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji
treści multimedialnych, projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, projektowanie
sprzętu do automatyzacji biura, projektowanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie stron
domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie
stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie systemów
elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie systemów pomieszczeń dla zwierząt laboratoryjnych, projektowanie systemów przetwarzania danych, projektowanie
techniczne i doradztwo, projektowanie technik malowania, projektowanie transformatorów elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie układów scalonych, projektowanie wizualne, projektowanie wizytówek, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wzorów,
projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie znaków,
projektowanie znaków towarowych, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, przygotowywanie parametrów
projektowych dla obrazów wizualnych, przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu
do wzornictwa użytkowego, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), rysowanie konstrukcji, sporządzanie raportów dotyczących projektowania, sporządzanie raportów projektowych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], świadczenie usług
w zakresie projektowania wnętrz budynków, tworzenie i dostarczanie
stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych
(stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron elektronicznych,
tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron
głównych dla osób trzecich, tworzenie stron internetowych, tworzenie
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych
dla usług online i Internetu, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, udzielanie informacji w dziedzinie
opracowywania produktów, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, usługi doradcze w zakresie projektowania
wnętrz, usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze
w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi doradcze w zakresie
projektowania sprzętu komputerowego, usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków, usługi graficzne, usługi ilustrowania
graficznego na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne dotyczące
harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania
wnętrz, usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania powierzchni zewnętrznych, usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów
projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania
wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, usługi projektów graficznych, usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, usługi
projektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi projektowania łazienek, usługi projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi
projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania,
usługi projektowania w odniesieniu do komputerów, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi projektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, usługi projektowania w zakresie procesorów danych, usługi projektowania w zakresie
tworzenia sieci, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi projektowania związane z układami scalonymi, usługi projektowe doty-
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czące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe w dziedzinie
sprzętu i programów komputerowych, usługi projektowe w zakresie
opracowań graficznych, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), usługi w zakresie
komputerowego projektowania części i form, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania produktów, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
domowych, usługi w zakresie projektowania sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie projektowania mikroukładów, usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie,
usługi w zakresie projektowania domów, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, usługi w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych,
usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem
projektowania technicznego, usługi związane z opracowywaniem baz
danych, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], wspomagane komputerowo projektowanie form, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo, wspomagane komputerowo usługi
projektowe związane z architekturą, wypożyczanie sprzętu do projektowania, wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo.

(111) 338962
(220) 2020 06 25
(210) 515138
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) IQMODULE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) iQ Module
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 338963
(220) 2020 06 29
(210) 515318
(151) 2020 12 07
(441) 2020 08 10
(732) DROBIŃSKI TOMASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWOPRODUKCYJNA KANGAROO, Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kangaroo
(540)

(531) 03.05.15, 03.05.24, 03.05.26, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 wyroby rymarskie ze skóry, walizy, walizki, torby, torebki, portfele, portmonetki.
(111) 338964
(220) 2020 06 29
(210) 515332
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) DERLATKA ROBERT ORANŻADA, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATE GREEN
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 03.07.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.15, 01.03.08, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa yerba mate oraz akcesoriów do parzenia yerba mate, usługi w zakresie handlu i usługi
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informacyjne dla konsumentów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów.

(111) 338965
(220) 2020 07 03
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) WÓJTOWICZ RADOSŁAW, Torzym (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMAZONIA
(540)

(210) 515521

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 kawa.
(111) 338966
(220) 2020 07 02
(210) 515522
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS Unia OŚWIĘCIM U 1946
(540)

(591) granatowy, niebieski, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.03, 24.01.15, 01.15.15, 27.07.01
(510), (511) 16 afisze, akcydensy, albumy, bilety, broszury, kalendarze,
plakaty z papieru, plansze, 25 odzież sportowa, obuwie sportowe,
sportowe nakrycia głowy, 28 piłki do gier, nakolanniki, nagolenniki
[artykuły sportowe], łyżwy, kije hokejowe, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, 41 organizowanie rozgrywek sportowych,
organizowanie i obsługa zawodów i imprez sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zajęć sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi trenerskie, wypożyczanie
sprzętu sportowego.
(111) 338967
(220) 2020 07 03
(210) 515532
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) GLARE GLOBAL SOURCING FARUQUE SPÓŁKA JAWNA,
Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUEBAB FACTORY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, bary szybkiej obsługi,
snack-bary, kafeterie, bufety, usługi restauracji fast-food, serwowanie żywności i napojów dla gości w barach i restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w barach i restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, restauracje i bary oferujące dania
na wynos, restauracje i bary z grillem, usługi kateringowe, bary, bary
przekąskowe.
(111) 338968
(151) 2020 12 09

(220) 2020 07 03
(441) 2020 08 24

(210) 515534
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(732) POLSKI ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WTKF WORLD TRADITIONAL KARATE-DO FEDERATION
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 27.05.01, 26.02.05, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie ćwiczeń teoretycznych
i praktycznych z zakresu wychowania fizycznego, organizowanie zawodów sportowych, obozów sportowych, warsztatów specjalistycznych, wystaw kultury fizycznej na karate tradycyjnym, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość.
(111) 338969
(220) 2020 07 14
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) POTOCKA SYLWIA MEZZE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m MEZZE hummus & falafel
(540)

(210) 515981

(591) jasnozielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, stołówki, usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary z kanapkami, usługi
restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, bary,
bary sałatkowe, usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie posiłków
w hotelach, restauracje z grillem, restauracje dla turystów, usługi barów i restauracji, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, restauracje
oferujące dania na wynos, informacja o usługach restauracyjnych.
(111) 338970
(220) 2020 07 14
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) POTOCKA SYLWIA MEZZE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHUK mezze & bar
(540)

(210) 515983

(591) szary, złoty
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, stołówki, usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary z kanapkami, usługi
restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, bary,
bary sałatkowe, usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciar-
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nie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie posiłków
w hotelach, restauracje z grillem, restauracje dla turystów, usługi barów i restauracji, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, restauracje
oferujące dania na wynos, informacja o usługach restauracyjnych.

(111) 338971
(220) 2020 08 10
(210) 516955
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU I FABRYKACJI ARTYKUŁÓW
MEDYCZNYCH POFAM-POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maxima
(540)

(591) jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 zewnętrzne protezy piersi.
(111) 338972
(220) 2020 09 11
(210) 518250
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732) KRZYŻANOWSKA MARIA KONSJERŻ BIZNESU RODZINNEGOkONSJERŻ FIRM RODZINNYCH, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kb KONSJERŻ BIZNESU RODZINNEGO KONSJERŻ FIRM
RODZINNYCH
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe.
(111) 338973
(220) 2020 09 11
(210) 518252
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Twój dom z widokiem na przyszłość
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, metalowe konstrukcje budowlane w systemie fasadowym, metalowe konstrukcje
budowlane w systemie okienno-drzwiowym, aluminiowe konstrukcje budowlane ścian słupowo-ryglowych, okna, drzwi i ościeżnice
z kształtowników aluminiowych, konstrukcje szkieletowe budynków z kształtowników aluminiowych, metalowe ściany fasadowe
i działowe, metalowe sufity i stropy, materiały budowlane metalowe,
w szczególności : profile, płyty, arkusze i folie do okien, drabiny, drzwi,
okna, klamki do drzwi, bramy, schody, balkony, barierki ochronne,
belki stropowe, dachówki i pokrycia dachowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, metalowe ekrany i siatki przeciw owadom,
metalowa boazeria, blacha w płytach i arkuszach, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, daszki metalowe dla budownictwa, drut aluminiowy, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut
ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych, z wyjątkiem drutu topikowego, drut żelazny, metalowe kołatki do drzwi, metalowe płyty
do drzwi, zasuwy do drzwi, metalowe futryny do drzwi, metalowe
gzymsy, metalowe formy, metalowe odlewy, nieelektryczne złącza
metalowe do kabli, kable metalowe nieelektryczne, kątowniki stalowe, klamry zaciskające metalowe, przewody metalowe do instalacji
wentylacji i klimatyzacji, konstrukcje metalowe w budownictwie,
konstrukcje metalowe jako szkielety ramowe w budownictwie, metalowe konstrukcje nośne szklarni, metalowe konstrukcje przenośne,
konstrukcje stalowe w budownictwie, metalowe kosze dachowe
w budownictwie, kosze metalowe, kratownice metalowe, kraty jako
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ruszty metalowe, materiały metalowe do krycia dachów, kształtki
rurowe rozgałęzieniowe metalowe, łaty metalowe, maszty i słupy
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe materiały
zbrojeniowe dla budownictwa, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowy osprzęt do mebli, metalowe kołki do ścian,
nadproża metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki do bram, metalowe, ograniczniki do okien, metalowe, ograniczniki drzwiowe
metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, ogrody
zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, metalowe okładziny budowlane i konstrukcyjne, metalowy osprzęt do okien, okna
skrzynkowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe, okucia metalowe do okien, okucia okienne
ozdobne metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe, palisady [ogrodzenia] metalowe, pancerze z płyt metalowe, panele konstrukcyjne metalowe,
płytki metalowe dla budownictwa, płytki podłogowe metalowe,
płyty konstrukcyjne metalowe, płyty kotwiące, metalowe podłogi
i płytki na podłogi, metalowe podłużnice jako części nośne schodów, pokrycia dachów, metalowe, metalowe pręty i słupki ogrodzeniowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, progi metalowe,
prowadnice do drzwi przesuwnych, przegrody metalowe, zawiesia
metalowe do przenoszenia ładunków, przewody jako armatura metalowa, metalowe przewody instalacyjne rozgałęźne, przewody metalowe, armatura do przewodów sprężonego powietrza metalowa,
metalowe przewody wodociągowe, rolety zewnętrzne metalowe
i osprzęt do rolet, rolki, rolety ze stali, elementy metalowe moskitier
ramkowych, prowadnice do okien przesuwnych, rurociągi zasilające
metalowe, metalowe przewody i rury centralnego ogrzewania, rury
i rurki metalowe, rusztowania metalowe, rygle do klamek, zasuw,
metalowe rygle do zasuw okiennych, rynny metalowe, metalowe
obudowy schodów, słupy metalowe, słupy metalowe jako elementy
konstrukcyjne, metalowe stopnie schodów, metalowe pokrycia ścian
w budownictwie, metalowe ścienne uchwyty, haki do mocowania
rur, metalowe śruby do łączenia przewodów, uszczelki metalowe,
wsporniki metalowe dla budownictwa, metalowe zaciski jako klamry, metalowe zaciski do rur i kabli, zamki na zasuwy, metalowe zamki
obrotowe do okien, metalowe zamknięcia do okien, w tym podnoszonych, zamknięcia drzwiowe, metalowe obejmy do zamocowania
rur, zasuwy mieszkaniowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, zawiasy
metalowe, metalowe zawiesia jako uchwyty do przenoszenia ładunków, folie metalowe do zawijania i pakowania, materiały zbrojeniowe
do przewodów rurowych, metalowe złącza kabli, metalowe złącza
do łańcuchów, złączki rur metalowe, żaluzje metalowe, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, fasady niemetalowe, elementy konstrukcyjne i materiały budowlane niemetalowe, w tym: bramy, drzwi,
futryny, ościeżnice i płyty drzwiowe, dźwigary, podpory, parapety,
daszki, dachówki, balustrady, ogrodzenia, belki, okładziny, kratownice i kraty, rury i kształtki rurowe, rury drenażowe i wodociągowe,
nadproża, okna i ramy okienne, płyty i płytki podłogowe, okiennice,
osprzęt do okien i drzwi niemetalowy, kształtowniki i listwy niemetalowe dla budownictwa, maszty i słupy niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, pokrycia dachowe niemetalowe, wykończeniowe
elementy dachów, niemetalowe, rynny niemetalowe, rolety niemetalowe i ich elementy, skrzynki niemetalowe na rolety zewnętrzne
niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
płyty budowlane niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, altany niemetalowe i ich konstrukcje, budowlane kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, moskitiery niemetalowe i ich elementy, szkło budowlane, w tym okienne,
rusztowania niemetalowe, schody i stopnie schodów niemetalowe,
ścianki działowe niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, żaluzje
niemetalowe i nietekstylne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, w sklepach i w innych punktach sprzedaży
systemów aluminiowych dla budownictwa, w tym systemów okienno-drzwiowych, systemów fasadowych i systemów rolet i bram oraz
z artykułami budowlanymi metalowymi i artykułami budowlanymi
niemetalowymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i/
lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych, outsourcing jako
doradztwo handlowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów
osób trzecich, usługi reklamowe, usługi badania marketingowego i badania rynku, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości,
w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywko-
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wych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
hurtowej i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom,
usługi impresariów w działalności artystycznej i sportowej, impresariat w działalności artystycznej i sportowej, patronowanie klubom
sportowym, agencje importowo-eksportowe, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych oraz komputerowe zarządzanie plikami.

(111) 338974
(220) 2020 09 11
(210) 518253
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWIDOKI
(540)
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(540)

(531) 07.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 07.01.09
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, usługi projektowania.
(111) 338977
(220) 2020 09 14
(151) 2021 02 05
(441) 2020 10 19
(732) RAFA JERZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAFA PROJEKT
(540)

(210) 518264

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, usługi projektowania.
(531) 27.01.02, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi biblioteczne, usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby
realizacji imprez, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja], 42 digitalizacja dokumentów (skanowanie), projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, przechowywanie danych
elektronicznych, stylizacja (wzornictwo przemysłowe), usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe.
(111) 338975
(220) 2020 09 14
(210) 518256
(151) 2021 02 05
(441) 2020 10 19
(732) BOROWSKI ŁUKASZ REBORN, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) reborn
(510), (511) 41 treningi zdrowotne, treningi kondycyjne, treningi
sprawnościowe, nauczanie i instruktaż sportowy, nauczanie i instruktaż zdrowotny, zapewnianie instruktażu dla osób niepełnosprawnych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe
z zakresu sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia,
kursy szkoleniowe dotyczące rehabilitacji, prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością fizyczną i zdrowiem,
informacja o anatomii treningu, sprawności fizycznej i zdrowiu, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie pokazów sportowych, usługi trenera osobistego, usługi klubów zdrowia i klubów
sprawności fizycznej, usługi siłowni, 44 rehabilitacja fizyczna, usługi
fizjoterapii.
(111) 338976
(220) 2020 09 14
(210) 518260
(151) 2021 02 05
(441) 2020 10 19
(732) RAFA JERZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETONOWE DACHY KONKRETNE PROJEKTY DOMÓW

(111) 338978
(220) 2020 09 14
(210) 518266
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) KUCHARSKI PIOTR KLIMA-MED, Stare Kupiski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIMA-MED
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.11.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym online, urządzeń wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, 37 instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń wentylacyjnych,
grzewczych i klimatyzacyjnych, serwisowanie urządzeń wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych.
(111) 338979
(220) 2020 09 11
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) KOVALENKO RUSLAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gostiny Dom
(540)

(210) 518268

(591) czarny, złoty, żółty
(531) 05.03.13, 07.01.08, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 338980
(220) 2020 09 14
(210) 518280
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) CNI BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Familia Dom Nieruchomości z ludzką twarzą
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(540)

(591) czarny, szary
(531) 29.01.12, 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 338981
(220) 2020 09 15
(210) 518283
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elimit
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp
do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie
operacji bankowych, karty wielofunkcyjne dla usług finansowych,
oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, aplikacje do pobrania, oprogramowanie do monitorowania kredytów, kodowane przedpłacone karty kredytowe, 36 usługi
bankowe i finansowe, usługi informacyjne związane z bankowością,
usługi bankowe związane z wpłatami pieniędzy, usługi bankowe
związane z elektronicznym transferem funduszy, usługi finansowe
dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych, usługi
bankowe związane z ratami ustalonymi do płacenia w określonych
odstępach czasowych, informacje finansowe, transakcje finansowe,
finansowanie zakupów, finansowanie kredytów, osobiste usługi finansowe, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego,
badanie wypłacalności finansowej, przetwarzanie informacji finansowych, usługi pośrednictwa finansowego, finansowanie zakupów
konsumenckich, zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi,
usługi finansowych baz danych, zarządzanie finansowe rachunkami
pieniężnymi, transakcje monetarne, usługi monetarne, usługi kredytowe, obsługa kart kredytowych, usługi w zakresie oceny zdolności
kredytowej, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie
towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych.
(111) 338982
(220) 2020 09 14
(210) 518286
(151) 2021 02 18
(441) 2020 11 02
(732) RESPONDEK KAMILA PIERIS IMMOBILIER, Olesno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pieris
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnopomarańczowy,
jasnopomarańczowy, kremowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 lustra [meble], ramy do obrazów i zdjęć, elementy
wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], żaluzje do wnętrz
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, łóżka, pościel, materace, poduszki, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 21
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stroiki na świece, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, talerze, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
wazony, ozdoby ceramiczne, ozdoby kryształowe, ozdoby szklane,
ozdoby z porcelany, wyroby porcelanowe, wyroby szklane, wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, doniczki do roślin, kosze
na rośliny, artykuły gospodarstwa domowego, naczynia, 25 odzież,
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież sportowa,
odzież wieczorowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet
takich towarów jak: lustra [meble], ramy do obrazów i zdjęć, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], żaluzje do wnętrz
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, łóżka, pościel, materace, poduszki, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, stroiki
na świece, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
talerze, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, wazony,
ozdoby ceramiczne, ozdoby kryształowe, ozdoby szklane, ozdoby
z porcelany, wyroby porcelanowe, wyroby szklane, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, doniczki do roślin, kosze na rośliny,
artykuły gospodarstwa domowego, naczynia, odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy,
bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska,
bielizna dziecięca, nakrycia głowy, świece [oświetlenie], świece zapachowe, świece perfumowane, okulary, lampy (urządzenia oświetleniowe), elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, biżuteria,
torebki damskie, torebki, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, bielizna pościelowa i koce, tkaniny do wyposażenia wnętrz, tekstylia do dekoracji wnętrz, dywany, chodniki i maty.

(111) 338983
(220) 2020 09 15
(210) 518288
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) GRUPA PRAWNA TOGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOGATUS GRUPA PRAWNA
(540)

(591) burgund, złoty
(531) 26.01.10, 26.01.12, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12, 24.11.25
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, administracyjne zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej,
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór
nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie transakcji handlowych
w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, opracowywanie
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strategii przedsiębiorstw, organizacja działalności gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, porady w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi planowania dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie fuzji
przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej,
usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie planowania
i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz innych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania,
wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania
restauracji i ich działalności, 45 usługi prawne, audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania prawne, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące
licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące ochrony własności
intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo
prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo
w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo w zakresie patentów, doradztwo w zakresie sporów sądowych,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie
zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo
związane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostarczanie informacji prawnych, egzekucja testamentów, egzekwowanie
praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji prawnych, konsultacje w zakresie
zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, konsultacje
z zakresu zarządzania własnością intelektualną, mediacja [usługi prawne], mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi
prawne], organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, porady prawne w zakresie franchisingu, porady
prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane
z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące zagadnień prawnych, przenoszenie tytułu własności, przygotowywanie przepisów, rozstrzyganie spraw spornych, składanie
wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych,
sporządzanie protokołów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi pomocy w sprawach spornych, świadczenie usług w zakresie badań
prawnych, udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących
usług prawnych, udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji
związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie licencji osobom trzecim
na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich,
udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi
agencji licencjonujących prawa autorskie, usługi arbitrażowe, usługi
arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie
stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi badań
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prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi
doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, usługi
doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze związane z rejestracją,
usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradztwa
w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, usługi
informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi prawne],
usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi monitorowania
prawnego, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, usługi prawne dotyczące nabywania własności
intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi
prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne
w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi
prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów
związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania
prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych,
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich,
usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi
prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane
z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi prawne związane
z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi prawne związane
z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane
z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją
praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawnicze
związane z prawami do własności wakacyjnej, usługi radców prawnych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie alternatywnego
rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie mediacji rozwodowej,
usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane z ochroną własności
przemysłowej, usługi związane z własnością intelektualną, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], uwierzytelnianie dokumentów prawnych, wsparcie wspomagane komputerowo
w zakresie sporów sądowych, wydawanie licencji na kopiowanie nadawanych programów telewizyjnych.

(111) 338984
(220) 2020 09 14
(210) 518291
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) NBS COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nbs communications
(540)

(591) niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 35 przygotowywanie i umieszczanie w środkach masowego przekazu reklam firm i ich towarów, organizacja prezentacji
i konferencji prasowych, opracowywanie materiałów promocyjnych,
organizowanie wysyłki pocztowej materiałów promocyjnych, przeprowadzanie badań rynku i badań opinii społecznej, doradztwo w zakresie: usług reklamowych i promocji, usług marketingowych, badań
rynku, badań opinii społecznej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, public relations, agencje reklamowe.

(111) 338985
(220) 2020 09 15
(210) 518292
(151) 2021 02 05
(441) 2020 10 19
(732) KAŹMIERCZAK MIROSŁAW, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VbaRobot
(510), (511) 9 kodowane programy.
(111) 338986
(220) 2020 09 15
(210) 518295
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) MAŁECKA MAŁGORZATA, Koszarowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Łany natury
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, 29 chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy na bazie
warzyw, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy
z batatów fioletowych, chipsy z jarmużu, chipsy z juki, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, batony na bazie orzechów i nasion,
batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze
na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi, dżemy, dżemy
i marmolady owocowe, dżemy owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, przetwory owocowe [dżemy], oleje
i tłuszcze jadalne, oleje jadalne, oleje jadalne do polewania artykułów spożywczych, oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów
spożywczych, oleje jadalne z ryb [inne niż tran], oleje smakowe, oleje
sałatkowe, owoce aromatyzowane, gotowane owoce, kandyzowane
owoce, krojone owoce, owoce lukrowane, mrożone owoce, owoce
glazurowane, owoce konserwowane, owoce gotowane, owoce lukrowane, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce przetworzone, owoce w puszkach, suszone owoce, płatki ziemniaczane, płatki
jabłkowe, płatki kokosowe, płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, suszone orzechy kokosowe, wiórki kokosowe, jadalne nasiona słonecznika, nasiona jadalne, rozdrobnione ziarna sezamu, orzechy prażone,
prażone orzechy ziemne, orzechy ziemne przetworzone, orzechy
ziemne konserwowe, orzechy z przyprawami, orzechy suszone, orzechy solone, orzechy przyprawione, orzechy przetworzone, orzechy
preparowane, gotowane orzechy, mielone orzechy, orzechy aromatyzowane, orzechy blanszowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone,
orzechy łuskane, orzechy pekan, przetworzone, preparowane orzechy makadamia, preparowane orzechy nerkowca, preparowane
orzechy pistacjowe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, suszone orzechy, potrawy gotowe, oleje i tłuszcze, nasiona przetworzone, 30 chipsy kukurydziane,
chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane o smaku
wodorostów, chipsy [produkty zbożowe], chipsy ryżowe, chipsy taco,
chipsy tortilla, chipsy zbożowe, batony czekoladowe, batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, batony lodowe, batony sezamowe,
batony spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów w karmelu,
batony zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony
i guma do żucia, batony ze słodkiej, żelowej pasty fasolowej, dodatki smakowe do zup [inne niż oleje eteryczne], herbatniki zawierające owoce, owoce pod kruszonką, owoce w polewie czekoladowej,
płatki śniadaniowe zawierające owoce, słodycze zawierające owoce,
wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze
zawierające owoce, zbitki owsiane zawierające suszone owoce, płatki zbożowe gotowe do spożycia, przetworzone płatki owsiane jako
żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, śniadaniowe płatki
ryżowe, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki owsiane gotowe do spożycia przez
ludzi, płatki owsiane i pszeniczne, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki śniadaniowe o smaku miodu,

123

płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki śniadaniowe zawierające
błonnik, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki z naturalnego
ryżu, płatki zbożowe, dania gotowe i wytrawne przekąski, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, makaroniki kokosowe, pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, sosy zawierające
orzechy, chrupki ryżowe, chrupki serowe, chrupki z pełnego ziarna
pszenicy, chrupki zbożowe, pieczywa chrupkie, przekąski z pieczywa chrupkiego, aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, oleje
kawowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdze, preparaty zbożowe, preparaty
zbożowe pokryte cukrem i miodem, preparaty zbożowe składające
się z otrębów z owsa, preparaty zbożowe zawierające otręby z owsa,
produkty zbożowe w postaci batonów, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zbożowe
będące zamiennikami posiłków, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski zbożowe
o smaku sera, prażona mąka zbożowa, herbatniki, makarony, bułki,
chleb i bułki, ciastka, ciasto na ciastka, mrożone ciasto na ciastka,
wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, słodycze [cukierki], słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze
do żucia z płynnym nadzieniem owocowym (nielecznicze), słodycze
gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze nielecznicze na bazie miodu, słodycze
nielecznicze na bazie alkoholu, słodycze o smaku lukrecji, słodycze
o smaku owocowym, słodycze owocowe, słodycze z oleju sezamowego, słodycze słodzone ksylitolem, nielecznicze słodycze do żucia,
słodycze z gotowanego cukru, musy, musy (słodycze), musy (wyroby
cukiernicze), melasa, cukier, miód, melasa, syropy i melasa, przetworzone ziarna, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych
przez ludzi, gotowane ziarna pełnego zboża, sosy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), pikantne sosy, czatnej i pasty, pasty warzywne
[sosy], papki warzywne (sosy-żywność), pasty czekoladowe, pasty
czekoladowe [do smarowania], pasty czekoladowe do chleba, 31 nasiona jadalne [nieprzetworzone], nieprzetworzone orzechy, orzechy,
orzechy jadalne [nieprzetworzone], orzechy świeże, surowe orzechy,
migdały [owoce], otręby zbożowe, nasiona, nasiona pszenicy, nasiona roślin, nasiona słonecznika, ziarna [nasiona], świeże nasiona roślin
strączkowych, nieprzetworzone nasiona oleiste, nasiona [ziarna], nasiona warzyw, ziarna naturalne, młode, świeże ziarna soi w strąkach
(eda-mame), świeże ziarna soi, ziarna z kiełkami, nieprzetworzone
ziarna do jedzenia, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(111) 338987
(220) 2020 09 15
(210) 518296
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) GRUPA PRAWNA TOGATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOGATUS GRUPA PRAWNA
(540)

(591) burgund, złoto
(531) 26.01.10, 26.01.12, 24.11.25, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi wsparcia
administracyjnego i przetwarzania danych, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności
gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie
prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji
personelu, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy
kosztów i zysków, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
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trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki
zdrowotnej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja
działalności gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu
ich interesami, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia
przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej,
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc
w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, porady w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw,
usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania
umów o świadczenie usług na rzecz innych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, 45 usługi prawne, audyty zgodności z prawem, audyty
zgodności z przepisami, badania prawne, badania [wyszukiwanie]
w zakresie informacji prawnych, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące licencjonowania
patentów, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej,
doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne
związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo w zakresie patentów, doradztwo w zakresie sporów sądowych,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z ochroną
patentową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych,
doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo
związane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo związane
z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostarczanie informacji prawnych, egzekucja testamentów, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków
towarowych, fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji prawnych, konsultacje w zakresie
zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, konsultacje
z zakresu zarządzania własnością intelektualną, mediacja [usługi prawne], mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi
prawne], organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe,
porady prawne w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne
usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne
usługi doradcze dotyczące praw autorskich, profesjonalne usługi
doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, przenoszenie
tytułu własności, przygotowywanie przepisów, rozstrzyganie spraw
spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie
ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi pomocy w sprawach spornych, świadczenie
usług w zakresie badań prawnych, udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji

Nr 14/2021

na temat praw własności przemysłowej, udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, udzielanie informacji
sądowych, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi,
udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie,
usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów,
usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów,
usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie
własności intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, usługi
doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, usługi doradcze
w zakresie prawa, usługi doradcze związane z rejestracją, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi
doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie standardów
handlowych, usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi
prawne], usługi licencjonowania związane z produkcją towarów
[usługi prawne], usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi
monitorowania prawnego, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne dotyczące nabywania własności
intelektualnej, usługi prawne pro bono, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w zakresie
procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych
z prawami własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami
licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi
prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich
do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych,
usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji,
usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane
z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi prawne związane
z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi prawne związane
z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych
z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, usługi
radców prawnych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie
alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań
prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie
mediacji rozwodowej, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie
pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie sporów
sądowych, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego
w sporach sądowych, usługi związane z ochroną własności przemysłowej, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi
prawne], usługi związane z własnością intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, wsparcie wspomagane komputerowo
w zakresie sporów sądowych.

(111) 338988
(220) 2020 09 15
(210) 518300
(151) 2021 02 18
(441) 2020 11 02
(732) BIURO RACHUNKOWE MAGDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFOTECH KLASTER TECHNOLOGICZNY
(540)

(540) BIURO RACHUNKOWE MAGDA
(540)

(591) szary, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 35 księgowość i rachunkowość.
(111) 338989
(220) 2020 09 15
(210) 518302
(151) 2021 02 05
(441) 2020 10 19
(732) MARCINIAK ALEKSANDRA ALPI HUMMUS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHAŁWOLADA
(510), (511) 29 przetwory owocowe i warzywne, masła orzechowe,
pasty wegetariańskie, pasty wegańskie, pasty z orzechów i nasion, 30
słodkie kremy orzechowe, orzechowe wyroby cukiernicze, wyroby
cukiernicze na bazie nasion, wyroby cukiernicze na bazie orzechów,
wyroby cukiernicze na bazie kakao i orzechów, wyroby cukiernicze
na bazie czekolady i orzechów, wyroby cukiernicze, pasty i kremy
orzechowe.
(111) 338990
(220) 2020 09 15
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EQUS
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe.
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(111) 338991
(220) 2020 09 11
(210) 518317
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) MEDIGLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDIGLOBAL
(510), (511) 41 usługi tłumaczenia, tłumaczenia językowe, usługi
w zakresie tłumaczeń pisemnych.
(111) 338992
(220) 2020 09 16
(210) 518319
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) WIŚNIOWSKI GRZEGORZ EXCELLENO, Kowale (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISLE OF MEN FOR MEN ONLY ESTD 2020
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, czarny
(531) 02.01.01, 01.01.01, 01.01.05, 09.01.07, 26.01.01, 26.01.05,
26.01.13, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 338993
(220) 2020 09 16
(210) 518322
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU, Czarna Białostocka (PL)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 badania edukacyjne, certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja,
edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], informacje o edukacji,
informacje dotyczące edukacji, edukacja w dziedzinie informatyki,
edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja zawodowa, edukacyjne usługi doradcze, informacje dotyczące kariery
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, kursy edukacyjne dotyczące projektowania, kursy edukacyjne związane
z automatyzacją, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych,
organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie
seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie
wystaw edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, produkcja taśm wideo do użytku firmowego podczas szkoleń
edukacyjnych z zarządzania, produkowanie taśm wideo na użytek
korporacyjny w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego,
prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie
kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie inżynierii, prowadzenie kursów edukacyjnych
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie
kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, przeprowadzanie
egzaminów edukacyjnych, przygotowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie
tekstów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, szkolenia edukacyjne, testy edukacyjne, szkolenia w zakresie edukacji
komputerowej, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych
do podcastów, udostępnianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzaminów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń
edukacyjnych, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości,
usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi
edukacji biznesowej, usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla kadry
kierowniczej, usługi edukacyjne dla przemysłu, usługi edukacyjne
dotyczące użycia komputerów w działalności gospodarczej, usługi
edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne dotyczące
zastosowania oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne
dotyczące komputerów, usługi edukacyjne dotyczące technologii
informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące informatyki kwanto-
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wej, usługi edukacyjne dotyczące systemów komputerowych, usługi
edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne dotyczące
pisania programów komputerowych, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne oparte na systemach komputerowych, usługi edukacyjne odnoszące się
do usług w zakresie jakości, usługi edukacyjne świadczone przez
wyższe uczelnie [akademie], usługi edukacyjne świadczone przez instytuty szkolnictwa wyższego, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem programów telewizyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli
dzieci, usługi edukacyjne świadczone przez instytuty doskonalenia
zawodowego, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły średnie
wyższego poziomu, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły
wyższe, usługi edukacyjne świadczone przez uniwersytety, usługi
edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, usługi
edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania przetwarzania danych, usługi edukacyjne
w zakresie szkół średnich, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania
kursów instruktażowych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania
kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne
wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego,
usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, usługi
edukacyjne związane ze skrótowym systemem zapisu, usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi informacji telefonicznej związane
z edukacją, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi instytutów edukacyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, usługi
placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi
szkół [edukacja], warsztaty w celach edukacyjnych, wyższe uczelnie
[edukacja], zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów
edukacyjnych dotyczących telekomunikacji, zapewnianie kursów
edukacyjnych związanych z komputerami, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z elektroniką.

(111) 338994
(220) 2020 09 16
(210) 518323
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) IVORY CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartąg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHIAROSCURO
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet,
następujących towarów: świece, świece zapachowe.
(111) 338995
(220) 2020 09 16
(210) 518325
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) POLAK ANDRZEJ, Zielonki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zamek DRAGON
(510), (511) 6 metalowe zamki cylindryczne, zamki metalowe [inne
niż elektryczne], zamki inne niż elektryczne metalowe, metalowe
zamki do drzwi, metalowe wkładki zamka, metalowe zamki sprężynowe, metalowe zestawy do montażu zamka, metalowe obudowy
do zamków, zamki sprężynowe, zamki sprężynowe metalowe, zamki
metalowe, zamki metalowe (nieelektryczne), zamki i klucze, z metalu, metalowe mechanizmy zamykające, zamki do pojazdów metalowe, nieelektryczne zamki wykonane z metali, 9 zamki mechaniczne
[elektryczne, metalowe], zamki mechaniczne [elektryczne, niemetalowe], zamki z mechanicznym wybieraniem kodu [elektryczne], elektroniczne zamki do drzwi, zamki elektroniczne, zamki elektroniczne
obsługiwane kartą, elektryczne zamki do drzwi, elektryczne zamki
zasuwkowe, metalowe zamki szyfrowe [elektryczne], niemetalowe
zamki szyfrowe [elektryczne], zamki elektryczne, zamki elektryczne
do pojazdów, zamki metalowe [elektryczne].
(111) 338996
(220) 2020 09 15
(210) 518328
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) STANKOWSKA BEATA MODERI, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr 14/2021

(540) Moderi
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne
i gazowe, 20 meble ogrodowe.
(111) 338997
(220) 2020 09 15
(210) 518331
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) E.B.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TSL today for the future
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 25.01.09
(510), (511) 11 światła rowerowe, światła do rowerów, rowerowe
światełka odblaskowe, lampy kierunkowe do rowerów, lampki rowerowe na dynamo, światła odblaskowe na szprychy rowerowe, lampy
przednie do użytku w rowerach, lampy LED, urządzenia oświetleniowe LED, lampy bezpieczeństwa LED, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, 12 rowery elektryczne, rowery,
elektryczne rowery składane, części konstrukcyjne rowerów, rowery
wyposażone w silnik, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu,
sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, 39 kontraktowy
wynajem pojazdów, wypożyczanie rowerów, usługi współdzielenia
rowerów, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wynajem silnikowych
pojazdów lądowych, wynajem pojazdów użytkowych.
(111) 338998
(220) 2020 09 16
(210) 518333
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) MAJEWSKA MAŁGORZATA POZA SCHEMATEM, Bobrowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINANSOWE Love
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
doradztwo zawodowe i coaching, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, kursy samoświadomości [szkolenia],
nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu,
przemysłu i technologii informacyjnej, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów
[szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia
biznesowe, szkolenia dla dorosłych, skomputeryzowane szkolenia,
szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, szkolenia związane z finansami, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania.
(111) 338999
(220) 2020 09 16
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) KUBIAK PIOTR, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laser Tools

(210) 518337

Nr 14/2021
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(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.07, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym,
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów.
(111) 339000
(220) 2020 09 16
(210) 518343
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) IWANIUK MAŁGORZATA EDUKACJA XXI WIEKU, Skawina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) royal
(510), (511) 41 usługi przedszkoli w zakresie edukacji, edukacja,
usługi szkół w zakresie edukacji, edukacja, rozrywka i sport, usługi
przedszkolne w zakresie edukacji lub rozrywki, informacje dotyczące
edukacji, edukacja [nauczanie], edukacja przedszkolna, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie zawodów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie seminariów
związanych z edukacją, zajęcia zorganizowane, dla dzieci w zakresie
rozrywki lub edukacji, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie, nauczanie języków, nauczanie przedszkolne, nauczanie indywidualne, nauczanie wyrównawcze, nauczanie wspomagane komputerowo, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie w szkołach
średnich, przedszkola, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
usługi edukacyjne w szkołach średnich, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], usługi szkoleniowe lub edukacyjne
w dziedzinie life coachingu, mentoring akademicki na rzecz dzieci
w wieku szkolnym.
(111) 339001
(220) 2020 09 16
(210) 518344
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) TROJANOWSKI SŁAWOMIR TOGATUS KANCELARIA PRAWNA
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(591) burgund, złoty
(531) 07.05.08, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, badania
dotyczące działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarządzania
dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania
dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, dostarczanie biznesowych
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
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negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki
zdrowotnej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja
działalności gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu
ich interesami, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia
przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc
w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, porady w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw,
usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem
w działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania
umów o świadczenie usług na rzecz innych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, 45 usługi prawne, audyty zgodności z prawem, audyty
zgodności z przepisami, badania prawne, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak
towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej,
doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo
w sporach sądowych, doradztwo w zakresie aspektów prawnych
franszyzy, doradztwo w zakresie patentów, doradztwo w zakresie
sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo
związane z ochroną patentową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi,
doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostarczanie informacji prawnych, egzekucja testamentów, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, fachowe usługi doradcze
dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji
prawnych, konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, mediacja [usługi prawne], mediacje, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], organizowanie
świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów,
porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakresie
franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw
autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, przenoszenie tytułu własności, przygotowywanie przepisów, rozstrzyganie spraw spornych, składanie wniosków
o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu
zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, sprawy sporne
(usługi pomocy w-), udostępnianie informacji w dziedzinie własności
intelektualnej, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących usług
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prawnych, udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa
autorskie, udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji
związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu,
mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi badań
prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi
biegłych sądowych, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami
ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące licencjonowania
własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące praw własności
intelektualnej, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze
związane z rejestracją, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami
autorskimi, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla
organizacji non-profit, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi
informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi licencjonowania związane z prawami
do przedstawień [usługi prawne], usługi licencjonowania związane
z produkcją towarów [usługi prawne], usługi mediacyjne w sporach
małżeńskich, usługi monitorowania prawnego, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towarowych
do celów doradztwa prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi
prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności
przemysłowej, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi
prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania
praw licencyjnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu
ubezpieczeń społecznych, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych,
teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw,
usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków,
usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw
do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawnicze związane z prawami
do własności wakacyjnej, usługi radców prawnych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów
[usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych,
usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie doradztwa
prawnego, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi w zakresie
mediacji, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji
firm, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego,
usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane
z ochroną własności przemysłowej, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi związane z własnością
intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, wsparcie
wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych.
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(591) burgund, złoty
(531) 07.05.08, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, badania
dotyczące działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarządzania
dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania
dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, dostarczanie biznesowych
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki
zdrowotnej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja
działalności gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu
ich interesami, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia
przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc
w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, porady w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw,
usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem
w działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania
umów o świadczenie usług na rzecz innych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, 45 usługi prawne, audyty zgodności z prawem, audyty
zgodności z przepisami, badania prawne, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak
towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej,
doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo
w sporach sądowych, doradztwo w zakresie aspektów prawnych
franszyzy, doradztwo w zakresie patentów, doradztwo w zakresie
sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
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doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo
związane z ochroną patentową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi,
doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostarczanie informacji prawnych, egzekucja testamentów, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, fachowe usługi doradcze
dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji
prawnych, konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, mediacja [usługi prawne], mediacje, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], organizowanie
świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów,
porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakresie
franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw
autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, przenoszenie tytułu własności, przygotowywanie przepisów, rozstrzyganie spraw spornych, składanie wniosków
o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu
zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, sprawy sporne
(usługi pomocy w-), udostępnianie informacji w dziedzinie własności
intelektualnej, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących usług
prawnych, udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa
autorskie, udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji
związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu,
mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi badań
prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi
biegłych sądowych, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami
ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące licencjonowania
własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące praw własności
intelektualnej, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze
związane z rejestracją, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami
autorskimi, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla
organizacji non-profit, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi
informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi licencjonowania związane z prawami
do przedstawień [usługi prawne], usługi licencjonowania związane
z produkcją towarów [usługi prawne], usługi mediacyjne w sporach
małżeńskich, usługi monitorowania prawnego, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towarowych
do celów doradztwa prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi
prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności
przemysłowej, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi
prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania
praw licencyjnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu
ubezpieczeń społecznych, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych,
teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane z wykorzystywa-

129

niem praw do transmisji, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw,
usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków,
usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw
do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawnicze związane z prawami
do własności wakacyjnej, usługi radców prawnych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów
[usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych,
usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie doradztwa
prawnego, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi w zakresie
mediacji, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji
firm, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego,
usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane
z ochroną własności przemysłowej, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi związane z własnością
intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, wsparcie
wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych.

(111) 339003
(220) 2020 09 15
(210) 518347
(151) 2021 03 18
(441) 2020 11 30
(732) BIEŃKOWSKI PIOTR WYDAWNICTWO MALAMUT,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MALAMUT
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych i domowych,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, dzienniki, czasopisma,
periodyki, broszury, prospekty, książki, plakaty, kalendarze, artykuły
i materiały piśmiennicze i malarskie, papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, ulotki, foldery, informatory, naklejki, tektura, 35 agencje reklamowe, organizacja wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, projektowanie
materiałów reklamowych, reklama, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie opracowywania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
publikacji elektronicznych i drukowanych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów [szkoleń]
sympozjów, forów edukacyjnych z udziałem osób, wystaw w celach
edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie książek, periodyków oraz tekstów innych niż reklamowe,
usług w zakresie wykonywania zdjęć, usługi filmowe, audiowizualne,
multimedialne zawarte w tej klasie, usługi w zakresie działalności
wydawniczej, edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek,
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie
publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej,
która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line,
usługi filmowania i nagrywania.
(111) 339004
(220) 2020 09 15
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jamu
(540)

(210) 518349

(531) 05.05.20, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych, herbaty z ziół
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do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów
leczniczych, nalewki i napary do celów leczniczych, okłady, kompresy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, 30 herbaty, napoje na bazie herbaty, kawa, kawa nie palona,
kawa nienaturalna, substytuty kawy, miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina jako przyprawy,
aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje
esencyjne.

(111) 339005
(220) 2020 09 15
(210) 518352
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) SOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POTOK Z JURY
(540)

(591) brązowy, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, kompoty, zupy, tłuszcze jadalne, sałatki owocowe, warzywne, oleje jadalne, napoje mleczne, zupy, przetwory
jarzynowe, bulion, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i preparaty
do produkcji napojów.
(111) 339006
(220) 2020 09 15
(210) 518355
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA PINOT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITKACY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 339007
(220) 2020 09 15
(210) 518356
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) KUDZIN WIOLETTA BARBARA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Qualité Health House Clinique
(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.
(111) 339008
(220) 2020 09 16
(210) 518360
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) KUBICA DIANA, Zabrze (PL);
DUCHNIK MAGDALENA, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Teddy Eddie
(510), (511) 9 edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, publikacje
elektroniczne, do pobrania, nagrania audio i wideo, oprogramowanie dla nauczycieli, oprogramowanie dla studentów, 41 doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja online z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, nauczanie języków obcych,
nauczanie, kursy językowe, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie
kursów edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, publikacja książek i czasopism elektronicznych online
(nie do pobrania), publikowanie książek edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi edukacyjne
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i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, usługi edukacyjne świadczone
dla nauczycieli dzieci, usługi nauczania języka angielskiego, tłumaczenia językowe, prowadzenie kursów edukacyjnych, przyznawanie
świadectw edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych
dotyczących edukacji, usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych. 			
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 339009
(220) 2020 09 16
(210) 518364
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) MIX-BET BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIX-BET BETON
(510), (511) 19 materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe,
niemetalowe części budowlane, beton, zaprawy do użytku w budownictwie, gotowe zaprawy, zaprawy budowlane z dodatkiem
polistyrenu, betonowe materiały budowlane, gotowe betonowe elementy budowlane, masa betonowa prefabrykowana, beton gotowy
do użycia, wymieszany beton wylewany na miejscu, beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, beton do odlewania, beton
zbrojony, beton ogniotrwały, beton syntetyczny, płyty betonowe,
pojemniki betonowe, pokrycia betonowe, bloczki betonowe, betonowe przewody, panele betonowe, podłogi betonowe, sklepienia
betonowe, belki betonowe, słupy betonowe, ściany betonowe, betonowe elementy brukowe, kostki brukowe betonowe, szalunki niemetalowe do betonu, piasek do użytku w przygotowywaniu betonu,
mieszanka do łatania betonu wykonana z zasad smołowych, beton
przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, kruszywo, materiały kruszywowe do stosowania w betonie, kruszywa
wykorzystywane do przygotowywania betonu, wylewki betonowe,
wylewki podłogowe, wylewki jastrychowe, wylewki suche, wylewki anhydrytowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym
za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, niemetalowe części budowlane, beton, zaprawy do użytku w budownictwie, gotowe zaprawy,
zaprawy budowlane z dodatkiem polistyrenu, betonowe materiały
budowlane, gotowe betonowe elementy budowlane, masa betonowa prefabrykowana, beton gotowy do użycia, wymieszany beton
wylewany na miejscu, beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, beton do odlewania, beton zbrojony, beton ogniotrwały,
beton syntetyczny, płyty betonowe, pojemniki betonowe, pokrycia
betonowe, bloczki betonowe, betonowe przewody, panele betonowe, podłogi betonowe, sklepienia betonowe, belki betonowe,
słupy betonowe, ściany betonowe, betonowe elementy brukowe,
kostki brukowe betonowe, szalunki niemetalowe do betonu, piasek
do użytku w przygotowywaniu betonu, mieszanka do łatania betonu
wykonana z zasad smołowych, beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, kruszywo, materiały kruszywowe
do stosowania w betonie, kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, wylewki betonowe, wylewki podłogowe, wylewki jastrychowe, wylewki suche, wylewki anhydrytowe, 37 usługi
budowlane i konstrukcyjne, usługi zarządzania budową, usługi doradztwa budowlanego, usługi betonowania, pompowanie betonu,
sprężanie betonu, usługi poziomowania betonu, usługi spulchniania
betonu, uszczelnianie betonu, wyrównywanie betonu, powlekanie
betonu, polerowanie betonu, kruszenie betonu, naprawy betonu,
renowacja betonu, instalacja betonowych systemów formujących,
montaż szalunku do betonowania, usługi budowlane w zakresie wylewek, w tym betonowych, podłogowych, jastrychowych, suchych
i anhydrytowych, wynajem sprzętu do betonowania, wynajem betoniarek, wynajem maszyn do pompowania betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, usługi
doradztwa budowlanego w zakresie doboru odpowiedniego betonu
i kruszywa, 39 usługi transportowe, transport materiałów konstrukcyjnych, transport maszyn do użytku w budownictwie, transport
zapraw do użytku w budownictwie, transport betonu, transport kruszyw, transport składników betonu, transport sprzętu do betonowania, transport maszyn do pompowania betonu, usługi składowania
towarów, usługi pakowania towarów, 40 wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanego betonu, wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, wytwarzanie na zamówienie budynków prefabrykowanych, wytwarzanie na zamówienie
prefabrykowanych płyt drogowych, w tym betonowych, formowa-
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nie betonu, obróbka betonu, wytwarzanie na zamówienie kruszyw
konstrukcyjnych.

(111) 339010
(220) 2020 09 17
(210) 518368
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) BECK ARKADIUSZ COM-LM, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POD BERCEM
(510), (511) 43 domy turystyczne, usługi hotelarskie, kafeterie (bufety), usługi kawiarniane, usługi barowe, wypożyczanie namiotów,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi rezerwacji
pokojów, usługi restauracyjne, biuro zakwaterowania (hotele, pensjonaty).
(111) 339011
(220) 2020 09 17
(210) 518371
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻAPPKA JUSH
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy komputerowe
do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące
spraw finansowych, użytkowe programy komputerowe do pobrania,
programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub
sieciami komputerowymi, programy komputerowe stosowane
do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe
do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów,
elektroniczne wyświetlacze reklam, platformy oprogramowania
komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie,
programy komputerowe związane ze sprzedażą i dostawą towarów,
35 obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami
lojalnościowymi, administrowanie programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie
programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych dla celów
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne
dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub
zachęty, rekrutacja personelu, usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące
się do rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie informacji na temat rekrutacji
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie
skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru
reklamy, reklama rekrutacji personelu, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi badawcze
związane z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama po-
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przez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni
reklamowej w mediach elektronicznych, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, przetwarzanie
zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów
i usług, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej online w Internecie, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, badanie działalności
gospodarczej i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej
związane z prowadzeniem franszyz, badania rynkowe, dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie
rynku konsumentów, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
analizy i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kuponów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych,
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece
i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody
nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu,
kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu,
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji
awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów
lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory
do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napę-
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dzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza
(maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne,
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania,
usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: oprogramowanie
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania
i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące,
komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla
nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty
tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki
i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony,
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia
terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły
do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii,
aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, urządzenia i instalacje
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje
do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu,
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski,
materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy,
wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz
ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, usługi
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: posągi i figurki wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut
i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, papier
i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły pi-
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śmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle
do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie
i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty
papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty
podarunkowe, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki
i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia,
artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, do użytku
w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, usługi w zakresie sprzedaży
takich towarów jak: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania
lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy,
kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie
kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle
(z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło,
z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe,
artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny
i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych
lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania,
z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki,
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki,
sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki
i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne
włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa
i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki
i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak:
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje
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i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki
do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety
i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone,
ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła,
naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia,
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa,
preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty
tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, obsługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem
Internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie
wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicznych
obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych
w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów wartościowych
w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38
zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie
dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu
do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii
czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do danych
w sieciach komunikacyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe
i dostęp do Internetu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali w Internecie i innych mediach, transmisja krótkich
wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi
doradcze w zakresie dystrybucji towarów, usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie
plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów
i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych,
programowanie oprogramowania do reklamy online, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych,
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projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie
komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania,
wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting aplikacji
mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
programy komputerowe jako usługa (SaaS), programy komputerowe
jako usługa (SaaS) związane ze sprzedażą i dostawą towarów, 43
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 licencjonowanie programów komputerowych jako usługi prawne, usługi tworzenia sieci
kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania.

(111) 339012
(220) 2020 09 17
(210) 518372
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUSH
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy komputerowe
do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące
spraw finansowych, użytkowe programy komputerowe do pobrania,
programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub
sieciami komputerowymi, programy komputerowe stosowane
do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe
do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów,
elektroniczne wyświetlacze reklam, platformy oprogramowania
komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie,
programy komputerowe związane ze sprzedażą i dostawą towarów,
35 obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administrowanie programami lojalności konsumenta,
usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności
gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych dla celów
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne
dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub
zachęty, rekrutacja personelu, usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące
się do rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie informacji na temat rekrutacji
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie
skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru
reklamy, reklama rekrutacji personelu, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materia-
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łów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi badawcze
związane z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni
reklamowej w mediach elektronicznych, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, przetwarzanie
zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów
i usług, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej online w Internecie, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, badanie działalności
gospodarczej i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej
związane z prowadzeniem franszyz, badania rynkowe, dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie
rynku konsumentów, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
analizy i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kuponów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych,
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece
i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody
nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu,
kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i gór-
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nictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu,
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji
awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów
lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory
do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza
(maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne,
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania,
usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: oprogramowanie
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania
i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące,
komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla
nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty
tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki
i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony,
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia
terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły
do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii,
aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, urządzenia i instalacje
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje
do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu,
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski,
materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy,
wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz
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ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, usługi
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: posągi i figurki wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut
i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, papier
i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle
do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie
i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty
papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty
podarunkowe, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki
i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia,
artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, do użytku
w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, usługi w zakresie sprzedaży
takich towarów jak: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania
lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy,
kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie
kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle
(z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło,
z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe,
artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny
i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych
lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania,
z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki,
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki,
sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki
i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne
włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa
i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki
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i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak:
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje
i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki
do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety
i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone,
ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła,
naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia,
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa,
preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty
tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, obsługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem
Internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie
wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicznych
obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych
w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów wartościowych
w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38
zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie
dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu
do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii
czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do danych
w sieciach komunikacyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe
i dostęp do Internetu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali w Internecie i innych mediach, transmisja krótkich
wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi
doradcze w zakresie dystrybucji towarów, usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośred-
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nictwem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie
plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów
i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych,
programowanie oprogramowania do reklamy online, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych,
projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie
komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania,
wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting aplikacji
mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
programy komputerowe jako usługa (SaaS), programy komputerowe
jako usługa (SaaS) związane ze sprzedażą i dostawą towarów, 43
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 licencjonowanie programów komputerowych jako usługi prawne, usługi tworzenia sieci
kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania.

(111) 339013
(220) 2020 09 17
(210) 518373
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA JUSH
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy komputerowe
do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące
spraw finansowych, użytkowe programy komputerowe do pobrania,
programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub
sieciami komputerowymi, programy komputerowe stosowane
do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe do telewizji
interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, elektroniczne wyświetlacze reklam, platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, programy komputerowe związane ze sprzedażą i dostawą towarów, 35 obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administrowanie
programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi
w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi,
organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów,
doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych
dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu, usługi
rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, za-
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rządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam,
reklamy online, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru reklamy, reklama rekrutacji personelu, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi badawcze związane z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, reklama za pomocą marketingu
bezpośredniego, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach
elektronicznych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, rozpowszechnianie reklam
dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie,
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, badanie działalności gospodarczej i rynku, badanie rynku,
badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz,
badania rynkowe, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, analizy i raporty statystyczne,
sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie
informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów,
marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze
i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje
do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla
przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty,
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały
oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna,
produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia
zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży
takich towarów jak: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały
metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachet-
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nych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
metalowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory
i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych,
obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce,
broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia),
ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia
i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia
ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu
lub danych, nagrane media i media do pobrania, usługi w zakresie
sprzedaży takich towarów jak: oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania
danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków
i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały
wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia,
przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły
do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne,
gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opalania się, instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego
i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządze-
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nia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki,
pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów,
broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne
ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, usługi w zakresie sprzedaży takich
towarów jak: posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały
do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce
do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy,
nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika
i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały
izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce,
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby
rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe
i trekkingowe, materiały niemetalowe, do użytku w budownictwie,
rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe,
statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień,
beton i marmur, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów,
pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska
dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe,
zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety,
niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome
schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem
szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki
i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla
zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci,
namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem
papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla
włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz
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wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły,
sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki
(nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki
entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe,
ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne
i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone
owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata,
kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron
i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne
przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty,
cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy
do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt,
ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara,
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory
dla palaczy, zapałki, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi
płatnicze, obsługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie
transakcji płatniczych za pośrednictwem internetu, usługi związane
z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie
przez klientów i zlokalizowanych w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane z dostarczaniem
bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie dostępu do danych lub
dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, telekomunikacyjne usługi
dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu
do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów
internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu
do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie
dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, łączność poprzez
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, usługi komunikacyjne
w zakresie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu
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do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi
urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową,
koleją i drogą morską, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42
elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, elektroniczne
przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie oprogramowania do reklamy online, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, integracja
systemów i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie
systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie
i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania,
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja
oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting
aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, programy komputerowe jako usługa (SaaS), programy
komputerowe jako usługa (SaaS) związane ze sprzedażą i dostawą
towarów., 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 licencjonowanie programów komputerowych jako usługi prawne, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.

(111) 339014
(220) 2020 09 16
(210) 518377
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) CRICKET LIGHTERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sanok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Solebo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, saszetki zapachowe, karty do aromatyzowania do celów domowych, karty zapachowe do celów domowych, 34 środki aromatyzujące do tytoniu,
inne niż olejki eteryczne, karty do aromatyzowania tytoniu i papierosów.
(111) 339015
(220) 2020 09 17
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) SOŁTYSIK JANUSZ IDAGA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) labelpeak
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04

(210) 518378
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(510), (511) 9 drukarki, w szczególności drukarki etykiet, materiały
eksploatacyjne do tych drukarek, w szczególności czyste do zadrukowania etykiety samoprzylepne z tworzywa sztucznego, etykiety
identyfikacyjne, etykiety z kodem kreskowym, etykiety zawierające
kodowaną lub zapisaną informację w formie elektronicznej, magnetycznej lub optycznie.

(111) 339016
(220) 2020 09 16
(210) 518379
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) STOWARZYSZENIE ROZBIEGAMY NOWY DWÓR
MAZOWIECKI, Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAJSZYBSZY BIEG W POLSCE
(540)

(591) ciemnoszary, złoty
(531) 02.01.08, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 zajęcia sportowe, edukacja sportowa, szkolenia sportowe.
(111) 339017
(220) 2020 09 17
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) MLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Outlet Lublin
(540)
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(111) 339018
(220) 2020 09 16
(210) 518390
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) BROWAR TARCZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIESIADNE MOCNE
(540)

(591) czarny, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe.
(111) 339019
(220) 2020 09 16
(210) 518391
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) ŻOCHOWSKA-AUGUSTYN KATARZYNA, Borzęcin Mały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAMA LaMa GROUP
(540)

(210) 518385

(591) biały, czerwony
(531) 25.01.19, 24.17.05, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, wypożyczanie stoisk handlowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie targów
i wystaw, 36 dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem pomieszczeń handlowych.

(591) granatowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport lądowy, spedycja, logistyka.
(111) 339020
(220) 2020 09 17
(210) 518393
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) Citigroup Inc., Nowy Jork (US)
(540) (znak słowny)
(540) CITI KANTOR
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania komputerowego, oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie
do pobrania, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie do zarządzania finansami, aplikacje komputerowe do pobrania, 36 usługi finansowe, prognozy finansowe,
wyceny i analizy finansowe, transfer funduszy, informacje finansowe,
wymiana finansowa, obsługa płatności, usługi monetarne, transakcje związane z wymianą walut, handel walutami, transakcje finansowe i monetarne, przewidywanie kursów walutowych, zapewnianie
list kursów walutowych, usługi finansowych baz danych związane
z wymianą walut, usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej,
notowania kursów wymiany walut, udostępnianie informacji związanych z transakcjami walutowymi, transakcje finansowe, usługi informacyjne związane z bankowością, usługi informacyjne związane
z transakcjami finansowymi, konsultacje związane z bankowością,
42 udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 339021
(220) 2020 08 11
(210) 517055
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) GOLAD ADAR, Hattem (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Kapryśna Kotka
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe, towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne
[podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo,
elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne.
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(111) 339022
(220) 2020 08 11
(210) 517056
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) GOLAD ADAR, Hattem (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Grzechotnik Psotnik
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe, towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne
[podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo,
elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne.
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(540) H Hinter
(540)

(111) 339026
(220) 2020 08 12
(210) 517067
(151) 2021 02 05
(441) 2020 10 19
(732) DERING MARIUSZ KBD FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA,
Tczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hillder
(510), (511) 20 meble.

(591) purpurowy, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 35 administrowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod statystycznych, analiza danych biznesowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza położenia (stanu)
firmy, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej,
analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza
trendów biznesowych, analiza zarządzania w biznesie, analizy funkcjonowania firm, analizy i raporty statystyczne, badania dla celów
działalności gospodarczej, badania statystyczne przedsiębiorstw,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie
wydajności działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, informacja o działalności gospodarczej, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw,
opracowywanie ankiet opinii publicznej, opracowywanie statystyk
biznesowych i informacji handlowych, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, pomoc, usługi
doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, prowadzenie
badań w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, przeprowadzanie
ankiet badawczych online z zakresu zarządzania firmą, przeprowadzanie badań w zakresie wykonalności działalności gospodarczej,
przetwarzanie wyników badań dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen
możliwości biznesowych, skomputeryzowane usługi przetwarzania
informacji z zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane
usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi dotyczące
badania i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie badań w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi
w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych,
zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem
działalnością gospodarczą, 41 nauczanie i szkolenia, budowanie
zespołu (edukacja), doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania,
doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], edukacyjne usługi
doradcze, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, kursy szkoleniowe, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych,
organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie szkoleń biznesowych, prowadzenie
warsztatów [szkolenia], szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia
z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacji biznesowej, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem
działalnością gospodarczą, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi mentoringu biznesowego, usługi
szkoleniowe dla biznesu, 42 hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, oferowanie
tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi, oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], przechowywanie danych online, przechowywanie danych
elektronicznych, skomputeryzowane przechowywanie informacji
biznesowych, udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania.

(111) 339027
(220) 2020 08 12
(151) 2021 01 25
(441) 2020 10 12
(732) MAZASKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełm (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(111) 339028
(220) 2020 08 12
(210) 517073
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) JASIŃSKI ALEKSANDER ALULALU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alulalu

(111) 339023
(220) 2020 08 03
(210) 517057
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) GOLAD ADAR, Hattem (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Piggy Pop
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe, towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne
[podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo,
elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne.
(111) 339024
(220) 2020 08 03
(210) 517058
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) GOLAD ADAR, Hattem (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Hipo Hipolit
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe, towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne
[podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo,
elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne.
(111) 339025
(220) 2020 08 12
(151) 2021 01 22
(441) 2020 10 05
(732) MONTOYA MARK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tutoringo
(540)

(210) 517059

(591) zielony, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja [nauczanie],
edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów.

(210) 517068
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(540)

(732) HBR PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELP BAG
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 książki.
(111) 339029
(220) 2020 08 12
(210) 517074
(151) 2021 01 25
(441) 2020 10 12
(732) MARMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLIVIARNIA
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, pizzerie, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.
(111) 339030
(220) 2020 08 12
(210) 517076
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gruby kotlet
(510), (511) 41 pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wydawnicze i reporterskie, kabarety, usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej
i kabaretu, rozrywka, kabarety i dyskoteki, produkcja filmów innych
niż reklamowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 339031
(220) 2020 08 12
(210) 517077
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zoba co jes
(510), (511) 41 pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wydawnicze i reporterskie, kabarety, usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej
i kabaretu, rozrywka, kabarety i dyskoteki, produkcja filmów innych
niż reklamowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 339032
(220) 2020 08 13
(210) 517085
(151) 2021 03 05
(441) 2020 11 16
(732) AKCES BK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) terzo
(540)

(591) szary
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 19 ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe słupy ogrodzeniowe, niemetalowe panele ogrodzeniowe, pergole niemetalowe, domki ogrodowe niemetalowe, namioty ogrodowe niemetalowe
[szkielety], 20 meble ogrodowe, ławki, ławki ogrodowe, 21 artykuły
ogrodnicze, donice na rośliny, kosze na kwiaty i na rośliny.
(111) 339033
(151) 2021 02 17
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(220) 2020 08 13
(441) 2020 10 26

(210) 517087

(591) czerwony, czarny
(531) 20.05.07, 26.11.01, 26.11.13, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 plecaki ewakuacyjne (wyposażone), torby ratunkowe
(wyposażone), torby ewakuacyjne (wyposażone), plecaki ratunkowe
(wyposażone).
(111) 339034
(220) 2020 08 14
(210) 517144
(151) 2021 02 05
(441) 2020 10 19
(732) KŁOSIŃSKI WOJCIECH METAL-KŁOS, Iwiny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L LUXAL
(540)

(591) czerwony, bordowy, ciemnoszary, srebrny
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drobne
wyroby metalowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 20 meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu.
(111) 339035
(220) 2020 08 14
(210) 517156
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) BOŻENA ROŻENEK, ZBIGNIEW ROŻENEK MEDIA LAB SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETIM MAPPER
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 9 adaptery kart komputera, akceleratory graficzne, akceleratory karty graficznej, akceleratory wideo, analogowe moduły
wejścia/wyjścia [I/O], aparatura interfejsowa do komputerów, aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje do łączności maszyna-maszyna
[M2M], aplikacje do odzyskiwania informacji, aplikacje do pobrania,
aplikacje do przepływu pracy, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe
do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje
komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, aplikacje programowe
do pobrania do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, bufory danych, bufory komputerowe, centralne jednostki przetwarzające
do przetwarzania informacji, danych, dźwięku lub obrazów, chipsety
komputerowe, chipy komputerowe, chipy multiprocesorowe, cienki
klient, cyfrowe moduły wejścia/wyjścia [i/o], części do komputerów,
dodatkowe płytki obwodów drukowanych, dodatkowe płytki obwodów drukowanych do łączenia komputerów z oprogramowaniem
sieciowym, duplikatory HDD, dyski twarde, edukacyjne aplikacje
komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edytor HTML, elektroniczne bazy danych, elektroniczne chipy pamięciowe z układem scalonym, elektroniczne elementy składowe do komputerów, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne notatniki, elektroniczne obwody
pamięci, elektroniczne tabliczki dotykowe [touchpad], folie ochronne do tabletów, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie
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ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, elektroniczne rejestratory wyników, etui do tabletów, freeware [oprogramowanie darmowe], futerały na komputery przenośne, futerały na tablety,
generatory zegarowe do komputerów, hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), inteligentne bramy dla pamięci masowej zdefiniowanej programowo [SDS], inteligentne bramy do analizy danych
w czasie rzeczywistym, inteligentne bramy do wstępnego przetwarzania danych, inteligentne bramy do komunikacji, interaktywne
bazy danych, interaktywne multimedialne programy komputerowe,
interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje
co do nawigacji i podróży, interaktywne systemy komputerowe, interfejsy elektroniczne do platform symulatora ruchu, interfejsy komputerowe, interfejsy magistrali danych, karty dźwiękowe, karty faksmodemów do komputerów, karty graficzne, karty interfejsowe
do komputerów, karty interfejsowe do urządzeń przetwarzania danych w postaci obwodów drukowanych, karty interfejsowe do urządzeń przetwarzających dane, karty mikroprocesorowe, karty pamięci
o dostępie swobodnym [ram], karty pamięci z obwodami scalonymi,
karty rozszerzenia, karty rozszerzeń do komputerów, karty rozszerzeń
do mikrokomputerów, klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, kodowane programy, kompilatory, komponenty i części do komputerów, komputerowe chipsety
do użytku w transmisji danych do i z jednostek centralnych [CPU], komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe karty rozszerzające, komputerowe karty sieciowe, komputerowe karty z akceleratorem, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe oprogramowanie
do chatbotów do symulowania rozmów, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych], komputerowe
oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, komputerowe oprogramowanie użytkowe,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu,
komputerowe płyty główne, komputerowe programy operacyjne,
komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, komputerowe systemy operacyjne, komputerowe urządzenia do programowania, komputerowe urządzenia sterujące, komputery do nawigacji
samochodowej, komputery, komputery do noszenia na ciele lub
w ubraniach, komputery do pojazdów bezzałogowych, komputery
do użycia z rowerami, komputery do użytku w zarządzaniu danymi,
komputery do zarządzania urządzeniami sterującymi do samolotów,
tablety, komputery kieszonkowe do robienia notatek, komputery
kwantowe, komputery łącznościowe, komputery osobiste, komputery podróżne, komputery pokładowe, komputery procesowe, komputery przenośne, komputery typu all-in-one, komputery typu mainframe, kontrolery raid [nadmiarowa macierz niezależnych dysków],
kontrolery ruchu, koprocesory matematyczne, laptopy hybrydowe,
laptopy konwertowalne, magistrale komputerowe, magnetyczne
dyski twarde, magnetyczne napędy dysków twardych, mikrochipy,
mikrokomputery, mikroprocesorowe urządzenia sterujące, mikroprocesory, mikroukłady komputerowe [chipy], minikomputery, minikomputery przenośne [PC on stick], mobilne aplikacje, modemy, moduły komputerowe, moduły sprzętu komputerowego do użytku
w urządzeniach elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów, monitory [programy komputerowe], multimedialne karty
akceleratora, nagrane karty pamięci typu flash, nagrane programy
komputerowe, napędy CD-ROM, napędy dyskowe, narzędzia
do opracowywania oprogramowania komputerowego, obudowy
komputerowe, obudowy przystosowane do komputerów, obwody
scalone do ulepszania wyświetlania grafik i wideo, odtwarzacze laserowe płyt kompaktowych, odtwarzacze płyt, okulary inteligentne,
oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe [programy]
do zarządzania bazami danych, oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie bioinformatyczne,
oprogramowanie biometryczne, oprogramowanie bios [podstawowego systemu wejścia-wyjścia], oprogramowanie biurowe, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie bufora wydruku, oprogramowanie business intelligence, oprogramowanie CAD-CAM,
oprogramowanie chroniące przed programami szpiegującymi, oprogramowanie czytników kart, oprogramowanie dekoderów, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie dla dostawców rozwiązań
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cyfrowych [DSP], oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie
dla nauki, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla
serwerów internetowych, oprogramowanie dla studentów, oprogramowanie dla środowiska programistycznego, oprogramowanie
do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do analizy mowy,
oprogramowanie do analizy twarzy, oprogramowanie do animacji,
oprogramowanie do animacji trójwymiarowych, oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, oprogramowanie do automatycznego odkrywania procesów biznesowych [ABPD], oprogramowanie do automatyki domowej, oprogramowanie do automatyzacji dokumentów,
oprogramowanie do automatyzacji fabryki, oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, oprogramowanie do budownictwa wodno-lądowego, oprogramowanie do day tradingu, oprogramowanie
do desek rozdzielczych, oprogramowanie do diagramów, oprogramowanie do edycji wideo, oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie do edytowania treści audio, oprogramowanie do eksploracji danych, oprogramowanie do elektronicznych systemów
przeciwkradzieżowych [EAS], oprogramowanie do elektronicznych
systemów wspomagających proces kierowania, oprogramowanie
do eliminacji hałasu, oprogramowanie do extranetu, oprogramowanie do fotointerpretacji obrazów satelitarnych, oprogramowanie
do generowania obrazów wirtualnych, oprogramowanie do grafiki,
oprogramowanie do handlu detalicznego, oprogramowanie do handlu w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, oprogramowanie
do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, oprogramowanie do inteligentnych umów, oprogramowanie do inteligentnej
produkcji, oprogramowanie do inteligentnego rozpoznawania znaków [ICR], oprogramowanie do integracji sztucznej inteligencji
i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych, oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie
do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie do intranetu, oprogramowanie do inwentaryzacji, oprogramowanie do inżynierii budowy
maszyn, oprogramowanie do inżynierii chemicznej, oprogramowanie do inżynierii elektrycznej, oprogramowanie do inżynierii produktu, oprogramowanie do komputerowo wspomaganego konstruowania [CAE], oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych,
oprogramowanie do konserwacji prewencyjnej, oprogramowanie
do kontroli i polepszania jakości dźwięku w sprzęcie audio, oprogramowanie do kontroli oświetlenia do użytku w obiektach komercyjnych i przemysłowych, oprogramowanie do kontroli ruchu, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających
i dostępu do budynków, oprogramowanie do kontroli środowiska,
oprogramowanie do kontroli treści, oprogramowanie do konwersji
języka naturalnego na komendy wykonywane przez maszynę, oprogramowanie do kryptografii, oprogramowanie do małej poligrafii
komputerowej [desktop publishing], oprogramowanie do map,
oprogramowanie do mapowania i analizowania pożarów, oprogramowanie do mediów i publikowania, oprogramowanie do modelowania
i symulacji pożarów, oprogramowanie do monitoringu środowiska,
oprogramowanie do monitorowania kredytów, oprogramowanie
do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, oprogramowanie do niezawodności oprogramowania, oprogramowanie
do niezawodności sprzętu komputerowego, oprogramowanie do obsługi elementów obwodów scalonych i zarządzania nimi, oprogramowanie do obsługi rozległych sieci [WAN], oprogramowanie do obsługi
sieci VPN [Wirtualna Sieć Prywatna], oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie do oceny zachowania
klientów w sklepach online, oprogramowanie do ochrony prywatności, oprogramowanie do odzyskiwania informacji, oprogramowanie
do operacji wykonywanych po stronie serwera [server-side], oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami
magnetycznymi i elektronicznymi, oprogramowanie do optycznego
rozpoznawania kodów kreskowych [OBR], oprogramowanie do optymalizacji, oprogramowanie do optymalizacji kampanii PPC [Pay Per
Click], oprogramowanie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach internetowych, oprogramowanie do planowania, oprogramowanie
do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowanie
do planowania, integrowania i optymalizacji aplikacji inteligentne
miasto, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki
i tekstu, oprogramowanie do poczty elektronicznej i przesyłania wia-
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domości, oprogramowanie do pracy zespołowej, oprogramowanie
do prezentacji, oprogramowanie do produkcji, oprogramowanie
do produkcji wspomaganej komputerowo, oprogramowanie do prognoz rynkowych, oprogramowanie do projektowania inżynieryjnego mikrofal, oprogramowanie do projektowania reklam online
na stronach internetowych, oprogramowanie do projektowania
wspomaganego komputerowo (CAD), oprogramowanie do przekierowywania wiadomości, oprogramowanie do przeprowadzania walnych zgromadzeń, oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji
za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, oprogramowanie
do przetwarzania danych do przetwarzania tekstu, oprogramowanie
do przetwarzania danych i obrazów do tworzenia modeli trójwymiarowych, oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych,
oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafik, treści audio, wideo i tekstu, oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie do publikowania, oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, oprogramowanie
do rozpoznania mowy, oprogramowanie do rozpoznawania gestów,
oprogramowanie do rozpoznawania obrazów, oprogramowanie
do rozpoznawania znaków, oprogramowanie do rozproszonego przechowywania cyfrowego, oprogramowanie do rozwoju gier, oprogramowanie do rozwoju mediów, oprogramowanie do rozwoju produktów, oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej,
oprogramowanie do satelitarnych systemów nawigacyjnych, oprogramowanie do serwera aplikacji, oprogramowanie do serwera komunikacyjnego, oprogramowanie do serwera mediów, oprogramowanie
do serwera plików, oprogramowanie do serwera pocztowego, oprogramowanie do serwera pośredniczącego, oprogramowanie do serwera proxy, oprogramowanie do serwera wirtualnego, oprogramowanie do serwera wydruku, oprogramowanie do serwerów baz danych,
oprogramowanie do smartfonów, oprogramowanie do sterowania
drukarkami komputerowymi, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania maszynami, oprogramowanie
do sterowania pojazdami, oprogramowanie do sterowania procesami
przemysłowymi, oprogramowanie do sterowania urządzeniami i przyrządami do oświetlenia scenicznego, oprogramowanie do symulatorów pojazdów, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, oprogramowanie do synchronizacji plików, oprogramowanie do systemów
informacji geograficznej [GIS], oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, oprogramowanie do systemów wykrywania wtargnięć [IDS], oprogramowanie do systemów rezerwacji, oprogramowanie do systemu zarządzania przepływem pracy, oprogramowanie
do sztucznej inteligencji do analizy, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do pojazdów, oprogramowanie do ściągania długów,
oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie do telewizji interaktywnej, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do telewizji
przemysłowej [CCTV], oprogramowanie do testowania oprogramowania, oprogramowanie do testowania sprzętu komputerowego,
oprogramowanie do testów, oprogramowanie do tomografii rentgenowskiej, oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów,
oprogramowanie do trójwymiarowej grafiki komputerowej, oprogramowanie do tworzenia aplikacji, oprogramowanie do tworzenia
sieci komputerowej, oprogramowanie do uczenia maszynowego,
oprogramowanie do uczenia maszynowego dla reklamy, oprogramowanie do uczenia maszynowego do analizy, oprogramowanie
do udostępniania plików, oprogramowanie do uczenia maszynowego do monitoringu, oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu
urządzenia peryferyjnego [UPI], oprogramowanie do uczenia maszynowego dla sektora finansów, oprogramowanie do urządzeń do tomografii dynamicznej, oprogramowanie do usuwania błędów, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do uzyskiwania
dostępu do treści, oprogramowanie do użytku we wspomaganym
kierowaniu pojazdami, oprogramowanie do wideo interaktywnego,
oprogramowanie do wideokonferencji, oprogramowanie do wirtualnej klasy, oprogramowanie do wprowadzania danych dotyczących
ćwiczeń, oprogramowanie do wsparcia systemu, oprogramowanie
do wsparcia produkcji, oprogramowanie do wtyczek [plug-in], oprogramowanie do wykonywania płatności, oprogramowanie do wykrywania ognia, oprogramowanie do wykrywania zagrożenia, oprogramowanie do wyświetlania wideo, oprogramowanie do zabezpieczania
poczty elektronicznej, oprogramowanie do zabezpieczania sieci
i urządzeń, oprogramowanie do zakładów, oprogramowanie do za-
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pewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, oprogramowanie
do zarządzania cyklem życia produktu, oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz
do baz danych, oprogramowanie do zarządzania personelem, oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, oprogramowanie do zarządzania na miejscu,
oprogramowanie do zarządzania obrazem, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie
do zarządzania treścią, oprogramowanie do zarządzania relacjami
z klientami, oprogramowanie do zarządzania ryzykiem operacyjnym,
oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania ruchem, oprogramowanie do zarządzania zawartością serwisów internetowych [WCM], oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi,
oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do zrobotyzowanej automatyzacji procesów [RPA], oprogramowanie do zunifikowanej komunikacji, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie
elektromechaniczne, oprogramowanie Enterprise Content Management [ECM], oprogramowanie firmowe, oprogramowanie graficznego
interfejsu użytkownika, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie kompilujące,
oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, oprogramowanie
komputerowe krojów czcionek, oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych
i obrazów ruchomych, oprogramowanie komputerowe stosowane
do zdalnego monitorowania liczników, oprogramowanie komputerowe systemów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania tożsamości osób, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przenoszenie zdjęć na telefony komórkowe, oprogramowanie komputerowe
w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie sprzętu sportowego,
oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu użytkownikom
dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań dotyczących zasobów, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane
do wyceny kosztów, oprogramowanie komputerowe związane z edukacją dzieci, oprogramowanie komputerowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie laptopów przeznaczone dla
rozrywki interaktywnej, oprogramowanie konferencyjne, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia
się z globalnymi sieciami komputerowymi, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputerowych, oprogramowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych,
oprogramowanie logistyczne, oprogramowanie marketingowe
do wyszukiwania, oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania
dla osób trzecich, oprogramowanie medialne, oprogramowanie
miernicze, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie nawigacyjne, oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, oprogramowanie
operacyjne USB [uniwersalnej magistrali szeregowej], oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania
funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie przetwarzające obrazy
do kamer w pojazdach, oprogramowanie referencyjne, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie sensoryczne, oprogramowanie serwerów, oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramowanie społeczne,
oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie spoolera wydruku, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie systemowe
i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania treścią], oprogramowanie systemów informacyjnych zarządzania [MIS], oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie telefonii komputerowej,
oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie testowe,
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oprogramowanie topologii siatki, oprogramowanie typu sztuczna
inteligencja, oprogramowanie typu wirtualny asystent, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji, oprogramowanie zabezpieczające,
oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu, oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi,
oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem
maszynowym, osłony na klawiatury komputerowe, pakiety biurowe
[oprogramowanie], pakiety oprogramowania, pakiety programów,
pamięci do sprzętu do przetwarzania danych, pamięci komputerowe, pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], pamięci półprzewodnikowe, pamięci układów scalonych, pamięć flash, pamięć
optyczna, platformy do kontroli korekty [oprogramowanie], platformy edytowania zespołowego w czasie rzeczywistym [RTCE] [oprogramowanie], platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych,
platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], platformy oprogramowania do zarządzania współpracą, platformy oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, płytki obwodów drukowanych
do komputerów, płyty do komputerów osobistych [PC], płyty dodatkowe [płyty córki], płyty główne, płyty procesorów centralnych, płyty
sieciowe, płyty systemowe [karty matki], pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne oprogramowanie
komputerowe do zarządzania danymi, pobieralne oprogramowanie
komputerowe do projektowania i modelowania trójwymiarowych
produktów do druku, pobieralne oprogramowanie komputerowe
do transmisji danych, pobieralne oprogramowanie komputerowe
do transmisji informacji, pobieralne oprogramowanie komputerowe
do zarządzania informacjami, podkładki chłodzące do komputerów
przenośnych, podkładki chłodzące do notebooków, podręczne komputery, podręczniki użytkownika i instrukcje obsługi do komputerów
i oprogramowania zapamiętane w postaci cyfrowej na dyskietkach lub
płytach CD-ROM, podwodne komputery nurkowe, podzespoły komputerowe, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych
do wspomagania parkowania, pokładowe systemy elektroniczne
w pojazdach lądowych do wspomagania jazdy, procesory centralne,
procesory główne (CPU), procesory graficzne [GPU], procesory użytkowe, procesory danych, programy do drukarek, oprogramowanie
komputerowe [programy], programy komputerowe do korzystania
z Internetu i sieci www, programy do magazynowania danych, programy komputerowe do obsługi pojazdów, programy komputerowe
do pobrania, programy komputerowe do projektowania interfejsów
użytkownika, programy komputerowe do przeszukiwania zawartości
komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, programy komputerowe do przetwarzania danych, programy
komputerowe do przetwarzania obrazów, programy do sieciowych
systemów operacyjnych, programy komputerowe do umożliwiania
i kontroli dostępu, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli
pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe do zarządzania sieciami, programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami
komputerowymi, programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych
[LAN], programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
na smartfony, programy komputerowe nagrane, programy narzędziowe do przeprowadzania diagnostyki systemów komputerowych, programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie
z Internetu, programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane
w telefonach komórkowych, programy systemów operacyjnych,
przenośne napędy dysków twardych do komputerów, radiatory,
ramy montażowe do sprzętu komputerowego, rdzenie mikroprocesorowe, rejestratory danych, rozpraszacze ciepła do komputerów,
równoległe porty komputerowe, samodzielne systemy do kontroli
jazdy do użytku w pojazdach, serwery do hostingu www, serwery
internetowe, serwery intranetowe, serwery komputerowe, serwery
komputerowych baz danych, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], serwery plików, serwery poczty elektronicznej, serwery
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sieci komputerowych, serwery sieciowe, serwery w chmurze, shareware [oprogramowanie komputerowe rozpowszechniane bez opłat
na czas próbny], silniki baz danych, sprzęt do elektronicznych systemów wspomagających proces kierowania, sprzęt do zapisu danych,
sprzęt komputerowy, stacja dysków CD-ROM, stacje dokujące, stacje
dokujące do tabletów, stacje robocze [urządzenia komputerowe],
sterowniki dysków twardych, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki
programowalne, sterowniki urządzeń, sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, stojaki na sprzęt komputerowy, superkomputery, symulatory urządzeń, systemy identyfikacji
biometrycznej, systemy komputerowe, systemy operacyjne, szafy
przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, szeregowe
porty komputerowe, tablice elektroniczne, torby do noszenia komputerów, układy logiczne, układy scalone, układy scalone do konkretnych zastosowań, układy scalone zawierające kompletny system
elektroniczny [SoC-System on a Chip], układy scalone hybrydowe,
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia
do nagrywania, urządzenia do nanoszenia czasu i daty, urządzenia
do sprawdzania pisowni, urządzenia do symulacji, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy testujące, urządzenia
komputerowe do noszenia na nadgarstku, komputerowe urządzenia
peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], urządzenia komputerowe do zdalnego odczytu mierników, urządzenia mikrokomputerowe,
urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, urządzenia pamięciowe do użytku z urządzeniami do przetwarzania danych, urządzenia typu Hand-Held, urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu,
użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, użytkowe
programy komputerowe do pobrania, wbudowane oprogramowanie, wbudowane oprogramowanie operacyjne, wentylatory chłodzące wewnętrzne do komputerów, wentylatory do procesorów
głównych [CPU], wstępnie nagrane programy komputerowe, wygaszacze ekranu, zapisane oprogramowanie komputerowe, zegary
do procesorów głównych [CPU], zestawy chipów graficznych o wysokiej rozdzielczości, zestawy narzędzi do rozwoju oprogramowania
(SDK), zestawy układów scalonych, zewnętrzne dyski twarde do komputerów, zintegrowane pakiety oprogramowania, zintegrowane pakiety oprogramowania komputerowego do automatyzacji laboratoriów, zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów,
oprogramowania do wykrywania ryzyka, oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie
komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie
komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami,
oprogramowanie komputerowe do elektronicznych tablic ogłoszeń,
oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych [GPS], oprogramowanie komputerowe do głosowego sterowania komputerem i jego obsługi, oprogramowanie komputerowe
do handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących,
oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach
sieci lokalnej, oprogramowanie komputerowe do komunikacji
z użytkownikami komputerów przenośnych, oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji
bankowych, oprogramowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie komputerowe do konserwacji i obsługi systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu,
oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi urządzeń audio
i wideo, oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, oprogramowanie komputerowe do kontrolowania
oświetlenia, oprogramowanie komputerowe do konwersji obrazów
dokumentów na formaty elektroniczne, oprogramowanie komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających
interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi,
oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe do nagrywania dźwięku, oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, oprogra-
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mowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn
internetowych, oprogramowanie komputerowe do skanowania obrazów i dokumentów, oprogramowanie komputerowe do sterowania
i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie
komputerowe do sterowania wzmacniaczami, oprogramowanie komputerowe do strojenia instrumentów, oprogramowanie komputerowe
do szyfrowania, oprogramowanie komputerowe do śledzenia zachowania kierowcy, oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego
przedstawiania danych, oprogramowanie komputerowe do testowania podatności komputerów i sieci komputerowych na ataki, oprogramowanie komputerowe do transmisji danych pozycjonujących,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania
informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia
i edycji muzyki i dźwięków, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia krojów czcionek i zestawów czcionek drukarskich, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs
programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe
do użytku przy obróbce płytek półprzewodnikowych, oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do użytku
w zdalnym odczycie liczników, oprogramowanie komputerowe
do organizowania i przeglądania obrazów i zdjęć cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania do stosowania jako portfel
elektroniczny, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie
komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji
multimedialnych, oprogramowanie komputerowe do programowania maszyn faksymilowych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe
do reklamy, oprogramowanie komputerowe do rozliczeń międzysieciowych w dziedzinie telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe do rozpowszechniania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [loT],
oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu do komputera, oprogramowanie komputerowe do wyświetlania
mediów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, oprogramowanie do zarządzania budynkami,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania sieciami lokalnymi,
oprogramowanie komputerowe do zbierania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biurowym,
oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, oprogramowanie komputerowe do zdalnego
sterowania zestawami telefonicznymi i radiotelefonicznymi, oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie
informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe umożliwiające odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji
i usługi wideotelefoniczne, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sieci komputerowych, programy
komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, programy sterujące komputerowe, nagrane, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów,
programy komputerowe do celów edukacji, programy komputerowe
do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, aplikacje do klasyfikowania danych, aplikacje do klasyfikowania produktów technicznych,
aplikacje do klasyfikowania wyrobów, oprogramowanie do handlu
hurtowego, oprogramowanie do katalogowania danych, oprogramowanie do katalogowania wyrobów, oprogramowania do klasyfikowania danych, oprogramowanie do klasyfikowania produktów
technicznych, oprogramowanie do klasyfikowania wyrobów, system
do klasyfikacji danych, system do klasyfikacji wyrobów i produktów
technicznych, oprogramowanie do klasyfikacji informacji, 42 administracja serwerami pocztowymi, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków pamięci
systemów komputerowych, aktualizowanie oprogramowania kom-
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puterowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie stron internetowych, analizowanie zagrożeń
dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, analizy
komputerowe, analizy systemów komputerowych, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, analizy wykonalności projektu, badania dotyczące programów komputerowych, badania dotyczące projektowania, badania dotyczące przetwarzania danych, badania
dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania dotyczące technologii, badania dotyczące technologii budowy maszyn, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania inżynieryjne, badania konstrukcji za pomocą alpinizmu przemysłowego, badania
projektowe związane z oprogramowaniem, badania projektów inżynieryjnych, badania przemysłowe obiektów technicznych, badania
przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów
komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania techniczne
dotyczące komputerów, badania techniczne, badania technologiczne, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie budownictwa, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej,
badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie nauki prowadzone przez inżynierów, badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania
w dziedzinie technologii prowadzone przez inżynierów, badania
w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania w dziedzinie techniki, badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania w zakresie programowania komputerowego, badania
w zakresie projektowania komputerów, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania związane
z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem sprzętu komputerowego,
badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów
przemysłowych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], chmura obliczeniowa,
cyfrowe rozproszone magazynowanie, dekodowanie danych, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dźwięku i obrazów,
doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, doradztwo komputerowe, doradztwo specjalistyczne związane
z programowaniem komputerowym, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, doradztwo techniczne dotyczące testowania, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, doradztwo techniczne w zakresie
produkcji, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych,
doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, projektowanie techniczne i doradztwo,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo
techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura
i miejsca pracy, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo
w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa komputerów, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, doradztwo w zakresie opracowywania
produktów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie programowania komputerów, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych
komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, do-
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starczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem
strony internetowej, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie jako
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokiego uczenia,
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie
do głębokich sieci neuronowych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, platformy do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako
usługi [SaaS], usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące
oprogramowanie do uczenia maszynowego, głębokiego uczenia
i głębokich sieci neuronalnych, platformy do sztucznej inteligencji
jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], dostarczanie raportów inżynieryjnych, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dzierżawa urządzeń komputerowych, edycja programów komputerowych,
eksploracja danych, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu
wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości e-mail, elektroniczne
przechowywanie plików i dokumenty, Fog computing, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting aplikacji
multimedialnych, hosting blogów, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych
w Internecie do reklamowania towarów i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting komputerowych baz
danych, hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich,
hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych,
hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting platform w Internecie, hosting podkastów, hosting videocastów, hosting portali internetowych, hosting
stron internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie,
hosting serwerów, hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting strony
internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, hosting treści cyfrowych, hosting treści multimedialnych
dla osób trzecich, informatyka śledcza, infrastruktura jako usługa
(IaaS), instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych,
instalacja programów komputerowych, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja i dostosowanie na zamówienie
aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja
oprogramowania do dostępu do Internetu, instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service],
instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania do baz danych, instalacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych,
interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie online,
inżynieria komputerowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania, inżynieria techniczna, inżynieria telekomunikacyjna, kodowanie kart magnetycznych, kodowanie muzyki cyfrowej, kodowanie obrazu
cyfrowego, kodowanie wiadomości, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, kompilacja programów do przetwarzania danych, kompilacja programów komputerowych, kompilacja stron internetowych, kompresja cyfrowa komputerowych
danych, kompresja danych do elektronicznego przechowywania,
komputerowe badania wykonalności, komputerowe planowanie
awaryjne (DRP), komputerowy podział czasu, konfiguracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja sprzętu komputerowego
za pomocą oprogramowania, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwa-
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cja programów komputerowych, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], konwersja danych
elektronicznych, konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, konwersja kodów informatycznych dla osób
trzecich, konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja tekstu na format cyfrowy, konwertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych na inne formy treści
cyfrowych, łańcuch bloków jako usługa [BaaS], modyfikowanie programów komputerowych, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, monitoring systemów sieciowych,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego
dla systemów komputerowych, instalacja, konserwacja i naprawa
oprogramowania komputerowego, naukowe usługi programowania
komputerów, obiekty i urządzenia do współdzielenia czasowego
sprzętu komputerowego, obsługa komputerowego podziału czasu,
obsługiwanie wyszukiwarek, oceny techniczne związane z projektowaniem, oceny w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów,
oceny w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, odbudowa baz danych na rzecz innych, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie danych komputerowych, odzyskiwanie danych ze smartfonów, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
oprogramowania on-line do transmisji informacji, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line
do zarządzania danymi, opracowywanie baz danych, opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów
i oprogramowania, opracowywanie i testowanie oprogramowania,
opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, opracowywanie interaktywnego oprogramowania
multimedialnego, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, opracowywanie komputerów, opracowywanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego
do baz danych, opracowywanie oprogramowania dla operatorów audio i wideo, opracowywanie oprogramowania do automatycznego
odkrywania procesów biznesowych [ABPD], opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie oprogramowania do edycji tekstu, opracowywanie oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły,
opracowywanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania
do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie
oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania obrazu,
opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie oprogramowania do systemów łączności,
opracowywanie oprogramowania systemowego, opracowywanie
oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi
sterownikami, opracowywanie oprogramowania komputerowego
do użytku z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo,
opracowywanie oprogramowania komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo [CAD/CAM], opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem
dostaw i portali e-biznesowych, opracowywanie oprogramowania
komputerowych baz danych, opracowywanie oprogramowania
przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych,
opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, opracowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania w ramach
publikacji oprogramowania, opracowywanie platform komputerowych, opracowywanie produktów, opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, opracowywanie
programów do danych, opracowywanie programów do kompute-
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rów, opracowywanie programów do symulacji eksperymentów lub
serii eksperymentów w wirtualnym laboratorium optycznym, opracowywanie programów komputerowych do symulacji eksperymentów laboratoryjnych, opracowywanie programów komputerowych
do systemów elektronicznych kas rejestrujących, opracowywanie
programów komputerowych zapisywanych na nośnikach danych
(oprogramowanie) przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu (CAD/CAM), opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, opracowywanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, opracowywanie sprzętu do magazynowania i przywoływania
danych multimedialnych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania
i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu komputerowego, opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, opracowywanie sprzętu przeznaczonego do kompresji
i dekompresji treści multimedialnych, opracowywanie systemów
do przesyłania danych, opracowywanie systemów komputerowych,
opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie
systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie
nowych technologii na rzecz osób trzecich, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, opracowywanie urządzeń
diagnostycznych, opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, oszacowania w dziedzinie
technologii wykonywane przez inżynierów, pisanie oprogramowania komputerowego, pisanie programów komputerowych, pisanie
programów do przetwarzania danych, pisanie programów kontrolnych, pisanie techniczne, planowanie projektów technicznych, planowanie projektu, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, platforma jako usługa [PaaS]
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, platforma jako usługa [PaaS], pomiary inżynieryjne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Poradnictwo informatyczne, porady techniczne związane
z komputerami, powielanie oprogramowania komputerowego, powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe
nad produktami, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie animacji komputerowych, programowanie
aplikacji multimedialnych, programowanie komputerów, programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, programowanie komputerowe w zakresie gier
komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie komputerów do celów telekomunikacji, programowanie komputerów
do drukowania kodów kreskowych, programowanie komputerów
na potrzeby Internetu, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami,
programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych, programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania
danych [EDP], programowanie oprogramowania komputerowego
do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania do oceny
zachowania klientów w sklepach online, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania
danych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron
internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do platform handlu
elektronicznego, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, programowanie oprogramowania do reklamy online, programowanie
oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania do zarządzania energią,
programowanie oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowa-
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nie programów do przetwarzania danych, programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi,
programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie
sprzętu multimedialnego, programowanie stron internetowych, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, projektowanie
animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie baz danych, projektowanie broszur, projektowanie części do pojazdów lądowych, projektowanie części do pojazdów mechanicznych, projektowanie druków,
projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, projektowanie ekspertyz pól naftowych, projektowanie elektronicznych formatów płyt CD do komputerowych baz danych, projektowanie elementów optycznych, projektowanie form, projektowanie
gier, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne materiałów
promocyjnych, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów
i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, projektowanie
i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń
językowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych sieci
bezprzewodowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie nowych
produktów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do pobierania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do przetwarzania obrazu, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania zapasami, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do sterowania procesami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem
dostaw, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemowego, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych,
projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających
przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie
sieci, projektowanie i opracowywanie słowników elektronicznych,
projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie systemów
bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania,
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wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów oprogramowania sprzętowego, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych,
projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
sprzętu komputerowego i oprogramowania, projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i wdrażanie sieciowych
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie induktorów elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie instalacji
i urządzeń przemysłowych, projektowanie języków komputerowych,
projektowanie kodów komputerowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych konfiguracji
klastrowych, projektowanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie komputerów, projektowanie komputerów
i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości
handlowej, projektowanie konstrukcji, projektowanie kroju czcionek, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie
materiałów piśmiennych, projektowanie metod produkcji, projektowanie mikroczipów komputerowych, projektowanie modeli, projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, projektowanie
narzędzi, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie
nazw firmowych, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramowania systemowego,
projektowanie oprzyrządowania do produkcji części do pojazdów
lądowych, projektowanie optycznych i mikrooptycznych komponentów, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie pojazdów oraz części i elementów pojazdów, projektowanie pomiarów geologicznych, projektowanie pomiarów geodezyjnych,
projektowanie portali sieciowych, projektowanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania powodziom, projektowanie produktów, projektowanie produktów konsumenckich, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie produktu [wzornictwo],
projektowanie programów do przetwarzania danych, projektowanie
programów komputerowych, projektowanie przyrządów, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie robót
inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową, projektowanie rurociągów, projektowanie sieci dróg, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie
specyfikacji komputerowych, projektowanie sprzętu dla operatorów
audio i wideo, projektowanie sprzętu do automatyzacji biura, projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych
z i na inne protokoły, projektowanie sprzętu do magazynowania
i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie sprzętu
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie
sprzętu do transportu towarów, projektowanie sprzętu do transportu odpadów, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie
sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów inżynierii
budowlanej, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie
systemów pomiarowych, projektowanie systemów przetwarzania
danych, projektowanie systemów składowania, projektowanie systemów wyposażenia sklepów, projektowanie techniczne, projektowanie telefonów, projektowanie transformatorów elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie układów scalonych,
projektowanie urządzeń diagnostycznych, projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie urządzeń i maszyn
w zakresie techniki napełniania, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie
wizualne, projektowanie wizytówek, projektowanie wspomagane
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komputerowo dla procesów produkcyjnych, projektowanie wyświetlaczy trójwymiarowych, projektowanie wzorów, projektowanie zabawek, projektowanie zegarków, projektowanie znaków, projektowanie znaków towarowych, prowadzenie badań inżynierskich,
prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych,
przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych
online, przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, przechowywanie filmów w postaci elektronicznej, przechowywanie obrazów fotograficznych w formie elektronicznej,
przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych systemów informacyjnych, przeprowadzanie
studiów wykonalności w zakresie sprzętu komputerowego, przygotowywanie parametrów projektowych dla obrazów wizualnych,
przygotowywanie programów do przetwarzania danych, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych,
przygotowywanie raportów technicznych, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu
do wzornictwa użytkowego, przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa
obrazów), rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój
sprzętu komputerowego, rysowanie konstrukcji, rysunek techniczny,
rysunek techniczny maszynowy, skanowanie obrazów [konwersja
z nośników fizycznych na elektroniczne], skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących komputerów, sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, sporządzanie raportów dotyczących
programów komputerowych, sporządzanie raportów dotyczących
projektowania, sporządzanie raportów projektowych, sporządzanie
raportów technicznych, studia wykonalności w zakresie komputerów, studium wykonalności technicznej, szyfrowanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie obrazów cyfrowych, szyfrowanie, deszyfrowanie
i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, testowanie oprogramowania komputerowego, testowanie programów komputerowych, testowanie sprzętu komputerowego, testy
inżynieryjne, transfer danych dokumentowych z jednego formatu
komputerowego na inny, tworzenie cyfrowych znaków wodnych,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych, tworzenie oprogramowania komputera, tworzenie oprogramowania komputerowego,
tworzenie platform komputerowych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie
programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, tworzenie programów kontrolnych do kontroli operacji elektrycznych i modułów napędowych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług
online i Internetu, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie
oprogramowania komputerowego, tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji i danych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do obsługi transportu
za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do przygotowywania dokumentów wysyłkowych za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego
do śledzenia towarów za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności wydawniczej i drukarskiej, Uaktualnianie
i adaptacja programów komputerowych zgodnie z życzeniami użytkowników, udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej
w Internecie, udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu komputerowego, udostępnianie obiektów komputerowych współdzielonych
czasowo, udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania,
udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, udostępnianie programów bezpieczeń-
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stwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, udostępnianie programów komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach
danych, udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego
przechowywania danych cyfrowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych
w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnianie
wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci
komunikacyjnych, udostępnianie zapasowych programów i urządzeń komputerowych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego,
udzielanie informacji na temat komputerów, udzielanie informacji
na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania produktów, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, udzielanie informacji w zakresie programowania
komputerów, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych,
udzielanie porad technicznych związanych z komputerami, udzielanie
porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem
komputerowym, ulepszanie oprogramowania komputerowego,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej,
umożliwianie tymczasowego użytkowania interaktywnego oprogramowania rozrywkowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania
dostępnych online nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania
do analizowania danych finansowych i generowania raportów,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
nie do pobrania pozwalającego dostawcom treści na śledzenie treści
multimedialnych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania pozwalającego na dzielenie się treściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania do importowania danych i zarządzania nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania do opracowywania stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania bazami danych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania zapasami, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online, nie do pobrania, do wspomagania inwestycji,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, utrzymywanie baz danych,
Utrzymywanie zapisów komputerowych, wdrażanie programów
komputerowych w sieciach, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wynajem dostępu do komputerów, wynajem elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie,
wynajem infrastruktury centrów danych, wynajem komputerów, wynajem oprogramowania i programów komputerowych, wynajem
oprogramowania sprzętowego, wynajem pamięci serwerowej, wynajem programów komputerowych, wynajem przestrzeni pamięciowej
na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, wynajem systemów przetwarzania
danych, wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, wynajem
oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wynajmowanie
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, wynajmowanie czasu dostępu do komputerów, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie i konserwacja
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie minikomputerów, wypożyczanie nośników danych, wypożyczanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania
nimi, wypożyczanie oprogramowania do komputerowych baz da-
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nych, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania zapasami,
wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania rozrywkowego, wypożyczanie oprogramowania użytkowego, wypożyczanie programów
do przetwarzania danych, wypożyczanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, wypożyczanie sprzętu
do projektowania, wypożyczanie sprzętu do przetwarzania danych
oraz komputerów, wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie urządzeń kodujących, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, wypożyczanie wyposażenia komputerowego, wzornictwo i opracowywanie
produktów, wzornictwo przemysłowe, zapewnianie badań technicznych z zakresu programowania komputerowego, zapewnianie czasowego użytkowania oprogramowania online, nie do pobrania,
do celów edycji tekstu, zapewnianie infrastruktury centrów danych,
zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, zapewnianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, zapewnianie oprogramowania online,
nie do pobrania, do celów edycji tekstu, zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, zapewnianie
oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku w zarządzaniu
łańcuchem dostaw, zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, zapewnianie tymczasowego
dostępu do niepobieralnego oprogramowania online, zapewnianie
wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], zarządzanie projektami
komputerowymi, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób
trzecich, zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, zarządzanie usługami w zakresie
technologii informacyjnych [ITSM], zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie
zawartością przedsiębiorstwa, zdalne administrowanie serwerem,
znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym
dla osób trzecich [debugowanie], usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, usługi analityczne w zakresie komputerów,
usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi badawczo-rozwojowe
dotyczące sprzętu komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, usługi
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi deszyfrowania danych, usługi diagnostyki komputerowej, usługi digitalizacji map, usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze dotyczące
komputerowych systemów informacyjnych, usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze dotyczące
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące programowania komputerów, usługi doradcze dotyczące wypożyczania
komputerów lub oprogramowania komputerowego, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych
urządzeń peryferyjnych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie
technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane
z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, usługi doradcze w dziedzinie
informatyki kwantowej, usługi doradcze w dziedzinie opracowywania produktów i podnoszenia jakości oprogramowania, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, usługi
doradcze w zakresie interfejsów człowiek-maszyna do oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi doradcze w zakresie oprogramowania, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie sieci
komputerowych, usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze
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handlu elektronicznego, usługi doradztwa informatycznego, usługi
w zakresie doradztwa technicznego, usługi doradztwa technicznego
dotyczące przetwarzania danych, usługi dostawców usług aplikacyjnych [ASP], usługi dostawcy hostingu w chmurze, usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, usługi graficzne, usługi
artystów grafików, usługi hurtowni danych [składowanie danych],
usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi informacyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych, usługi informacyjne związane z opracowywaniem sieci komputerowych, usługi informacyjne związane z opracowywaniem
systemów komputerowych, usługi informatyki kwantowej, usługi
inżynierii oprogramowania w zakresie programów do przetwarzania
danych, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi inżynieryjne w zakresie programowania
komputerowego, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elektronicznych, usługi inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi komputerowe do analizy danych,
usługi komputerowe w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, usługi komputerowego odtwarzania w warunkach katastrofy,
usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i oprogramowania, usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi konsultacyjne w zakresie technologii, usługi migracji danych,
usługi monitorowania systemów komputerowych, usługi pisania
oprogramowania komputerowego, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi podziału czasu dotyczące urządzeń do przetwarzania danych, usługi pomocy technicznej związane
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi powielania programów komputerowych, usługi programowania komputerowego do magazynowania danych, usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi
programowania komputerów w celu analizowania i raportowania
handlowego, usługi programowania w zakresie oprogramowania
komputerowego, usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, usługi projektowania dotyczące tworzenia komórek elementarnych, usługi projektowania dotyczące
znaków, usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego,
usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarzania danych, usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych,
usługi projektowania oprogramowania komputerowego, usługi
projektowania systemów do wyświetlania w celach promocyjnych,
usługi projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania systemów przetwarzania danych, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania technologicznego, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi projektowania w odniesieniu do systemów
komputerowych, usługi projektowania w odniesieniu do komputerów, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania do wystaw, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, usługi projektowania w zakresie tworzenia
sieci, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi projektowania związane z układami scalonymi, usługi projektowe dotyczące instalacji i urządzeń dla przemysłu biotechnologicznego, usługi projektowe dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi
projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych
systemów do przetwarzania informacji, usługi projektowe związane
z publikacją dokumentów, usługi projektowe związane z systemami
procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi projektów
graficznych, usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, usługi szyfrowania danych,
usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, usługi
techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi technologiczne w zakresie
projektowania, usługi testowania obciążenia stron internetowych,
usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków
twardych, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, usługi w dziedzinie programowania komputerów, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, usługi w zakresie aktu-
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alizacji baz danych oprogramowań, usługi w zakresie aktualizacji
programów komputerowych, usługi w zakresie badań komputerowych, usługi w zakresie blokowania dostępu do Internetu, usługi
w zakresie digitalizacji wykresów, usługi w zakresie doradztwa
komputerowego, usługi doradztwa technicznego w zakresie komputerów, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie
hostingu stron internetowych, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie integracji systemów komputerowych,
usługi w zakresie komputerowego podziału czasu, usługi w zakresie komputerowego projektowania części i form, usługi doradcze
w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie konsultacji i doradztwa komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi
w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie ochrony przed spamem, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi
w zakresie odzyskiwania danych, usługi w zakresie pisania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie planowania i projektowania układu dla czystych pomieszczeń, usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów,
usługi w zakresie projektowania mikroukładów, usługi w zakresie
projektowania oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych, usługi w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie przechowywania danych elektronicznych
w chmurze, usługi w zakresie redagowania programów komputerowych, usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, usługi w zakresie zabezpieczania danych,
usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi zdalnego
tworzenia kopii zapasowych komputera, usługi związane z opracowywaniem baz danych, opracowywanie systemów do klasyfikacji
danych, opracowywanie systemów do klasyfikacji produktów technicznych, opracowywanie systemów do klasyfikacji wyrobów, programowanie oprogramowania do klasyfikacji danych, produktów
technicznych i wyrobów, tworzenie systemów komputerowych,
tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania,
tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania
do klasyfikacji danych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania do klasyfikacji wyrobów i produktów technicznych, udostępnianie niepobieralnego oprogramowania, udostępnianie niepobieralnego oprogramowania do klasyfikacji
danych, udostępnianie niepobieralnego oprogramowania do klasyfikacji wyrobów i produktów technicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania do klasyfikacji danych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
do klasyfikacji wyrobów i produktów technicznych, usługi udostępnienia oprogramowania, usługi udostępnienia oprogramowania
do klasyfikacji danych, usługi udostępnienia oprogramowania
do klasyfikacji wyrobów i produktów technicznych, usługi w zakresie
aktualizacji aplikacji, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowań,
usługi w zakresie aktualizacji systemów, wdrażanie programów komputerowych i systemów, wdrażanie rozwiązań informatycznych.

(111) 339036
(220) 2020 08 16
(210) 517166
(151) 2021 02 17
(441) 2020 10 26
(732) GLOGAZA JOANNA STYLE DIGGER, Janowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lunaby
(510), (511) 25 piżamy, jednoczęściowe piżamy, krótkie piżamy damskie, piżamy [tylko z trykotu], spodnie do piżamy, podomki [szlafroki],
szlafroki, szlafroki wypoczynkowe, damskie koszule nocne, koszule
do spania, koszule nocne, obuwie, opaski na głowę [odzież], opaski
na głowę.
(111) 339037
(220) 2020 08 13
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) YOUCOOK GmbH, Köln (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASIA GOURMET

(210) 517172
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(540)

(531) 08.07.01, 27.05.01
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, gotowe produkty z warzyw, gulasze, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki składające się głównie
z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza,
gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], gotowe posiłki
z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso
jako główny składnik], gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], danie gotowe, w skład
którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu [doenjang-jjigae], danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu
w gęstym sosie [cheonggukjangjjigae], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak-galbi], gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, przekąski na bazie
ziemniaków, kiszone warzywa [kimchi], ekstrakty mięsne, oleje
i tłuszcze jadalne, zupy (składniki do sporządzania-), pasty do kromek
zawierające tłuszcz, owoce przetworzone, puree z warzyw, sałatki
warzywne, chipsy warzywne, orzechy łuskane, orzechy blanszowane, orzechy konserwowane, sałatki z roślin strączkowych, suszone
owoce, nasiona roślin strączkowych w puszce, grzyby konserwowane, grzyby gotowe do spożycia, konserwowane warzywa, owoce
konserwowane, przetwory owocowe [dżemy], konserwowe rośliny
strączkowe, sałatki owocowe, wędliny wegetariańskie, burgery warzywne, mieszanki owoców i orzechów, jaja, mleczne produkty, produkty serowarskie, sałatki gotowe, tłuszcze jadalne, owoce gotowane, mięso i wędliny, mięso i wędliny, ryby, wywar rybny, pasta rybna,
galaretki rybne, steki z ryb, filety rybne, przeciery rybne, pulpety
rybne, paluszki rybne, żywność przygotowywana z ryb, konserwowane ryby, potrawy rybne, substytuty drobiu, sałatki drobiowe: ekstrakty drobiowe, świeży drób: drób, głęboko mrożony drób, dziczyzna, galaretki, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, kostki do zup, zupy w proszku, pasty do zup, ekstrakty
do zup, mieszanki do zup, koncentraty zup, zupa z kulkami z macy,
przetwory do zup jarzynowych, rosół [zupa], dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), wstępnie ugotowana zupa, zupy, zupy w puszkach, mięso kiełbasiane, kiełbaski konserwowane, kaszanka, kiełbaski w cieście, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, sałatka cezar, sałatki
podawane na przystawkę, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek,
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie mięsa, przekąski
na bazie tofu, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, batony
na bazie orzechów i nasion, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, batony
organiczne na bazie orzechów i ziaren, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, pasty warzywne, galaretki z warzyw, wywar z warzyw, proszki warzywne,
przeciery warzywne, warzywne pasty do smarowania, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w słoikach: pasztet warzywny,
warzywa konserwowane, cebula konserwowana, substytuty mięsa
na bazie warzyw, warzywa w plasterkach, konserwowe, przetworzone szalotki [wykorzystywane jako warzywo, a niejako przyprawa],
danie gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], miąższ owoców,
chipsy owocowe, pasta z owoców, pektyna owocowa, przeciery owocowe, proszki owocowe, przekąski na bazie owoców, galaretki owo-
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cowe, skórki owocowe, desery owocowe, owocowe pasty do smarowania, chop suey, ziemniaki, konserwowane, soja konserwowana
spożywcza, szpinak konserwowy, karczochy konserwowe, oliwki
konserwowane, groszek konserwowy, przyrządzone mięso konserwowe w puszce, mięso konserwowane, trufle konserwowane, mandarynki [konserwowej, truskawki konserwowane, pomidory konserwowane, śliwki konserwowe, czosnek (konserwowy-), pomidory
konserwowe, fasolka konserwowa, posiłki chłodzone przygotowane
z ryb, schłodzone desery mleczne, żywność chłodzona składająca się
głównie z ryb, masło z ziołami, suche nasiona roślin strączkowych,
rośliny strączkowe przetworzone, puddingi na bazie mleka, 30 gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, potrawy składające się głównie z ryżu, przekąski na bazie ryżu, suche i płynne potrawy gotowe
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, gotowe potrawy
zawierające [głównie] makaron, przekąski składające się głównie
z makaronu, gotowe posiłki w formie pizzy, kanapki z rybą, drób
w cieście, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, makaron nitki, makarony do zup,
dodatki smakowe do zup, paszteciki z kiełbaskami, sosy sałatkowe,
sos sojowy, sos pikantny, kanapki zawierające sałatę: sosy do sałatek
zawierające śmietanę, gotowe potrawy na bazie ryżu, dania gotowe
suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, lody, puddingi, chleb,
wyroby piekarnicze, musztarda, przyprawy, kakao, kawa, miód, makarony, muesli, herbata, cukier, ryż, sago, kawa nienaturalna, mąka,
zboża, syropy i melasa, sól, sosy, mieszanki do sporządzania sosów,
ciasta z bakaliami, wyroby piekarnicze zawierające owoce, płatki
śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, placki z nadzieniem z warzyw, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, chipsy
kukurydziane o smaku warzyw, krakersy o smaku warzyw, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, gotowe dania z ryżu, gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, makaronowe konserwy, pizze konserwowane, przekąski na bazie tortilli, przekąski
przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski na bazie zbóż, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, przekąski wykonane z mąki
razowej, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane ze sproszkowanych
sucharów, batony zbożowe, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
przekąski składające się głównie z chleba, chrupki kukurydziane
o smaku sera, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], mąka roślinna, papki warzywne (sosy-żywność), pasty warzywne [sosy], przeciery warzywne
[sosy], warzywa w cieście, mrożone produkty z ciasta nadziewane
warzywami, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, lody owocowe, herbaty
owocowe, sosy owocowe, pieczywo owocowe, cukier owocowy, zioła konserwowane [przyprawy], dzięgiel [angelika], lody, gotowe desery [wyroby cukiernicze], suflety deserowe, gotowe desery [wyroby
piekarnicze], miód ziołowy, marynaty zawierające zioła, zioła przetworzone, zioła suszone, krakersy o smaku ziołowym, ryż, tapioka,
mąka z tapioki, batoniki cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone,
ciasta z cukierkami, słodycze bez cukru, landrynki w kształcie pałeczek [wyroby cukiernicze], musy deserowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, słodycze z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren
kukurydzy, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), wyroby cukiernicze płynne, nielecznicze wyroby cukiernicze,
landrynki, ciastka, czekolada: potrawy na bazie mąki, sos słodko-kwaśny, mrożone wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze zawierające kremy, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, płaty
makaronu ryżowego [ciasto] na sajgonki, ciastka migdałowe, preparaty aromatyczne do wypieków, gotowe spody do ciast, przekąski
z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, kaszka ryżowa, mąka ryżowa, chrupki ryżowe, sałatka ryżowa, ryżowe pierożki, wafle ryżowe,
krakersy ryżowe, smażony ryż, ryż łuskany, ryż aromatyzowany, ugotowany ryż, ryż gotowany na parze, wzbogacony ryż, ryż smażony
po chińsku, jadalny papier ryżowy, śniadaniowe płatki ryżowe, produkty żywnościowe z ryżu, sosy do ryżu, mrożony ryż gotowy
do spożycia, dania na bazie ryżu, mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, majonez wegański, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, wodorosty morskie świeże, świeże warzywa na sałatki,
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sałata świeża, słód, cykoria świeża, świeże ziemniaki, uprawy sałaty,
nasiona warzyw, soczewica świeża [warzywa], cebula świeża [warzywa], świeże warzywa organiczne, nasiona owoców, ryż niełuskany,
ryż nieprzetworzony, świeże nasiona roślin strączkowych, grzyby,
nieprzetworzone grzyby, grzyby świeże.

(540)

(111) 339038
(220) 2020 08 14
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) FOLLY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOLLY Nailsroom
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy
do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencje
eteryczne, farby do włosów, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
dla dorosłych, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier do włosów, mydła,
mydło do golenia, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, pasta do butów, olejki do perfum
i zapachów, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia
do użytku domowego, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do wywabiania plam, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, środki zapachowe do pomieszczeń,
środki sanitarne będące środkami toaletowymi, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki perfumeryjne, środki do czyszczenia
zębów, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, świece
do masażu do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 28 gry i zabawki edukacyjne, logiczne, gry i zabawki dziecięce,
gry i zabawki wykonane z drewna, domki zabawkowe dla dzieci, lalki,
lalki do zabawy, domki dla lalek, łóżka dla lalek, klocki konstrukcyjne
do zabawy, wózki na torby golfowe, zabawki takie jak układanki, klocki,
wózki, równoważnie, pudełka na klocki z sorterem, artykuły sportowe
i gimnastyczne, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, zabawki
do nauki pisania, czytania i do nauki matematyki, szachy, szachownice, warcaby, zabawki drewniane dla dzieci powyżej trzeciego miesiąca
życia, 35 usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej, w wyspecjalizowanych sklepach, w sklepach internetowych, w sieciach sklepów detalicznych, hurtowych oraz poza sieciami detalicznymi, poprzez
domy sprzedaży wysyłkowej kosmetyków, balsamów kosmetycznych,
środków perfumeryjnych, olejków eterycznych, środków toaletowych,
płynów do pielęgnacji włosów, mydeł, dezodorantów dla ludzi i zwierząt, środków zapachowych do pomieszczeń, środków sanitarnych będących środkami toaletowymi, środków do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, środków perfumeryjnych, środków czyszczących
do celów gospodarstwa domowego, gier i zabawek, gier i zabawek dla
dzieci, gier i zabawek wykonanych z drewna, produktów z drewna, lalek,
artykułów sportowych i gimnastycznych, przyrządów muzycznych, szachownic, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
w zakresie reklamy i promocji, rozpowszechnianie materiałów oraz publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamy za pośrednictwem
sieci internetowej i mediów audiowizualnych, usługi reklamowe on-line
i usługi aukcyjne.

(210) 517173

(531) 26.04.19, 26.04.22, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.25
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, brokat do paznokci, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs,
kremy kosmetyczne, lakier do włosów, środki do usuwania lakieru,
lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mydła, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, rzęsy
sztuczne, sztuczne paznokcie, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele
do wybielania zębów, 44 depilacja woskiem, fryzjerstwo, manicure,
masaż, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi solariów, usługi wizażystów.
(111) 339039
(220) 2020 08 17
(210) 517193
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) BREMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) brema Development
(540)

(591) zielony, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 36 inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 339040
(220) 2020 08 17
(210) 517194
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) KOWALEWSKA MAGDALENA SHY LAB, Rybnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) shy deer
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, balsamy do celów kosmetycznych,
maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych.
(111) 339041
(220) 2020 08 17
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) WOODEN STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINDY WOODS

(111) 339042
(220) 2020 08 17
(210) 517211
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) SOBAŃSKI MARIUSZ ZAKŁAD OPTYCZNY MASOKO,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEAT
(540)

(210) 517202
(591) żółty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność, napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
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(111) 339043
(220) 2020 08 18
(210) 517227
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 19
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Visoftan Intensive
(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 zawarte w tej klasie,
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 ujmowane w tej klasie, poduszki do celów leczniczych,
strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne,
wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej .
(111) 339044
(220) 2020 08 18
(210) 517230
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 19
(732) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Złoty Bankier
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 339045
(220) 2020 08 18
(151) 2021 02 16
(441) 2020 10 19
(732) JABŁOŃSKA MAGDALENA, Komorów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MACADAMIA BEAUTY & SPA
(540)

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

(210) 517232
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(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 339046
(220) 2020 08 21
(210) 517375
(151) 2021 03 08
(441) 2020 11 16
(732) ICM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICM
(540)

(591) zielony
(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.03
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie
dokumentacją biznesową, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie
nimi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży
świadczone on-line w zakresie kosmetyków, środków dezynfekcyjnych, suplementów, artykułów spożywczych, napojów, produktów
rolnych, artykułów tytoniowych.
(111) 339047
(220) 2020 08 24
(151) 2021 03 08
(441) 2020 11 16
(732) PYRSZEL URSZULA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIBKA MAMA fitness w ciąży i po porodzie
(540)

(210) 517417

(591) różowy, zielony, niebieski, brązowy
(531) 02.03.23, 02.07.09, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, w tym dla kobiet w ciąży
i po porodzie, kultura fizyczna, usługi związane z prowadzeniem
klubów zdrowia, w tym prowadzenie ćwiczeń fizycznych, w tym
dla kobiet w ciąży i po porodzie, usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi trenerskie, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, organizowanie i prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów w zakresie kultury fizycznej i zdrowia, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie
sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem,
organizowanie konferencji dotyczących kultury fizycznej i zdrowia,
organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych,
publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, publikacja elektroniczna on-line periodyków
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i książek, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych,
produkcja nagrań muzycznych, nagrań wideo, nagrań audiowizualnych, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(111) 339048
(220) 2020 08 25
(210) 517470
(151) 2021 03 08
(441) 2020 11 16
(732) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUSSO
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tkaniny
bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelowe, tkaniny mieszankowe poliestrowo-bawełniane, tkaniny bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny włókiennicze, tkaniny
podszewkowe, tkaniny na pokrowce, tkaniny na poszewki, tkaniny
pościelowe, tkaniny na prześcieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny
na spodnie, tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubraniowe, tkaniny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, tkaniny na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny medyczne,
tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakteriostatyczne, tkaniny
kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla wojska, narzuty na łóżka, ścierki,
ręczniki tekstylne, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw
sztucznych, koce, flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem odzieży, bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, bielizna stołowa, narzuty na łóżka, pościel, pokrycie na materace, prześcieradła,
zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące prześcieradła, obrusy niepapierowe, 35
usługi sprzedaży bez uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą artykułów tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flanelowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny,
bielizny osobistej, bielizny stołowej, bielizny pościelowej, bielizny
wzorzystej jednobarwnej, bielizny jako części garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako bielizny, półhalek,
sukienek, koszul, koszulek sportowych, odzieży i dodatków odzieżowych, odzieży z dzianiny, odzieży na gimnastykę, odzieży ze skóry, okrycia wierzchniego, szlafroków, T-shirtów, ubrań, kostiumów,
żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, spodni męskich,
spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży
medycznej, ubrań ochronnych HACCP, nakryć głowy, obuwia, rękawic, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w sklepach detalicznych, w centrum handlowym, hipermarkecie,
supermarkecie, w hurtowni, a także za pomocą katalogów lub środków komunikacji elektronicznej, w tym przez strony internetowe lub
telesklepy oraz domy sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, promocja sprzedaży, usługi agencji reklamowych,
badanie rynku i opinii publicznej, usługi agencji importowo-eksportowych, 42 badania oraz usługi-badawcze i techniczne, analizy
przemysłowe, stylizacja i wzornictwo przemysłowe, projektowanie
nadruku na tkaninach, testowanie materiałów, projektowanie mody,
projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 339049
(220) 2020 08 25
(210) 517473
(151) 2021 03 12
(441) 2020 11 23
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COVI-SEPT HASCO
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, produkty kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów
medycznych, kosmetyki zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne zawierające
środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki w postaci: maści, żelów,
kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników,
olejków eterycznych-zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych i medycznych, toaletowe środki
sanitarne, mydła antyseptyczne nie do celów medycznych i farmaceutycznych, 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety, wyroby
medyczne, produkty zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyj-
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ne, produkty w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli,
mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych-zawierające
środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, mydła antyseptyczne, mydła
w postaci żeli o właściwościach antyseptycznych, antybakteryjne
żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, substancje antybakteryjne
do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, herbicydy, pestycydy, insektycydy.

(111) 339050
(220) 2020 08 25
(210) 517475
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) MURGLIN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWOSPEDYCYJNE SPED-TRANS, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q4RAIL SOLUTIONS EXPERTS
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 wagony do transportu towaru, 39 usługi w zakresie
transportu kolejowego, usługi w zakresie przeładunku, magazynowania i przechowywania towarów, usługi w zakresie transportu lądowego obejmujące w szczególności pojazdy szynowe, wynajem
środków transportu, transport kontenerów .
(111) 339051
(220) 2020 08 25
(210) 517476
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) MURGLIN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWOSPEDYCYJNE SPED-TRANS, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Q4RAIL SOLUTIONS EXPERTS
(510), (511) 12 wagony do transportu towaru, 39 usługi w zakresie
transportu kolejowego, usługi w zakresie przeładunku, magazynowania i przechowywania towarów, usługi w zakresie transportu lądowego obejmujące w szczególności pojazdy szynowe, wynajem
środków transportu, transport kontenerów.
(111) 339052
(220) 2020 08 25
(210) 517477
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) SALONY OPTYCZNE ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadolice Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kontaktowe.pl
(540)

(591) jasnoniebieski, szary, granatowy, biały
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, 9 szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła
kontaktowe, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, szkła
optyczne [optyka], oprawki do okularów, okulary [optyka], okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, etui na okulary,
39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.
(111) 339053
(220) 2020 08 25
(210) 517479
(151) 2021 03 11
(441) 2020 11 16
(732) STANECKI DOMINIK UNIVERSAL, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZASJONER
(510), (511) 14 czasomierze, chronografy, przyrządy do mierzenia
czasu, pudełka do eksponowania zegarków, zegarki, 16 albumy
do wklejania, artykuły biurowe, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, koperty, książki, notatniki [notesy], papier, przyrządy do pisa-
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nia, ramki i stojaki do fotografii, segregatory na luźne kartki, rysunki,
szablony [artykuły piśmienne], teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania, torby papierowe, zakładki do książek, zakładki do stron,
25 odzież, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania biznesowe, badania rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, 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, marketing
ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 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, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe
zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie działalności biznesowej,
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi umawiania
spotkań, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, dystrybucja
filmów, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, komputerowe
przygotowania materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie
praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, planowanie przyjęć, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów, usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi klubowe, usługi klubów
zdrowia, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty,
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych,
wyższe uczelnie.

(111) 339054
(220) 2020 09 17
(210) 518396
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) KAWIARZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Coffme
(510), (511) 30 kawa, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 41 usługi w zakresie oświaty
[nauczanie].
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(111) 339055
(220) 2020 09 17
(210) 518397
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1553 TENCZYNEK BROWAR
(540)

(591) złoty
(531) 05.11.15, 19.01.07, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery
[bezalkoholowe], lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli
bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące,
napoje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 33 wyroby
i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki,
dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps,
whisky, wina.
(111) 339056
(220) 2020 09 17
(210) 518400
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dolnośląska Szkoła Wyższa
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 09.07.22, 20.07.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 materiały edukacyjne w formie elektronicznej do pobrania, książki w formie elektronicznej do pobrania, podręczniki
w formie elektronicznej do pobrania, foldery informacyjne w formie
elektronicznej do pobrania, 16 książki, czasopisma, skrypty, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badania
i analizy rynkowe, 36 analizy ﬁnansowe, analizy ﬁnansowo – ekonomiczne, 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi szkół, usługi szkół wyższych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów zawodowych, prowadzenie kursów
językowych, prowadzenie kursów edukacyjnych przygotowujących
do egzaminu maturalnego, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie konkursów, usługi
edukacyjne w zakresie obozów wakacyjnych, doradztwo zawodowe,
informacja o edukacji, usługi nauki na odległość świadczone on-line,
usługi wydawnicze, publikowanie materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie podręczników, publikowanie folderów informacyjnych, udostępnianie materiałów edukacyjnych on-line nie do pobrania, udostępnianie książek on-line nie do pobrania,
udostępnianie podręczników on-line nie do pobrania, udostępnianie folderów informacyjnych on-line nie do pobrania, wypożyczanie
książek, wynajem pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, 42 badania naukowe, badania
techniczne, ekspertyzy naukowe, ekspertyzy techniczne, projektowanie, opracowywanie, wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 339057
(151) 2021 02 09

(220) 2020 09 17
(441) 2020 10 26

(210) 518402
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(732) POWERBIKE SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REBELHORN
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów
do ochrony przed wypadkami lub urazami, odzież ochronna, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawice motocyklowe, kurtki
motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, odzież
skórzana dla motocyklistów, odzież do jazdy na motocyklu, buty
motocyklowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: artykuły
odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami
lub urazami, odzież ochronna, odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawice motocyklowe, kurtki motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla
motocyklistów, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież do jazdy
na motocyklu, buty motocyklowe.
(111) 339058
(220) 2020 09 17
(210) 518403
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) POWERBIKE SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 9 artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów
do ochrony przed wypadkami lub urazami, odzież ochronna, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawice motocyklowe, kurtki
motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, odzież
skórzana dla motocyklistów, odzież do jazdy na motocyklu, buty
motocyklowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
za pośrednictwem sieci internet, następujących towarów: artykuły
odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami
lub urazami, odzież ochronna, odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawice motocyklowe, kurtki motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla
motocyklistów, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież do jazdy
na motocyklu, buty motocyklowe.
(111) 339059
(220) 2020 09 17
(210) 518404
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) MASTALSKI PIOTR F.H.U. PMA, Szczawnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pod Siekierkami
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 14.07.02, 27.05.01, 29.01.12, 11.01.01, 11.03.09
(510), (511) 29 dania gotowe do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, nabiału, warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, mięso, wędliny, kiełbasy, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa,
wyroby na bazie mięsa, wyroby wędliniarskie, pasztety, słoniny, wę-

Nr 14/2021

dzonki, podroby, wyroby podrobowe, konserwy, flaki, galaretki, zupy,
rosoły, gotowe do spożycia dania na bazie mięs, podrobów lub ryb,
nabiału, filety rybne, krokiety, pasty rybne do kanapek, pasty rybne,
sałatki: warzywne, jarzynowe, owocowe i rybne, konserwy mięsne
i rybne, 43 catering, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
w tym gotowych do spożycia dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji wagi lub utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”,
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, usługi
w zakresie działalności gastronomicznej, prowadzenie restauracji,
stołówek, bufetów, barów szybkiej obsługi, pizzerii, lodziarni, kawiarni, kafeterii, herbaciarni i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, dekorowanie
ciast, usługi hotelowe .

(111) 339060
(220) 2020 09 18
(210) 518422
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) EXPRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Końskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) take it By Expran Fresh MENTHOL ZAWIERA NATURALNY
OLEJEK MIĘTOWY POPŁYŃ Z MIĘTĄ LISTEK AROMATYZUJĄCY
(540)

(591) zielony, biały, czarny, szary, różowy
(531) 05.03.11, 24.15.01, 01.15.03, 26.11.03, 26.05.01, 24.03.07,
25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 34 waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych,
papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych,
papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, tytoń aromatyzowany, aromaty do tytoniu, środki aromatyzujące do tytoniu, inne
niż olejki eteryczne, przybory dla palaczy, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, artykuły do użytku z tytoniem.
(111) 339061
(220) 2020 09 15
(210) 518423
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANGILEK
(510), (511) 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, artykuły
spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], balsamy
do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki], chemiczne
tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, diete-
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tyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki
do żywności, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne,
farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów medycznych,
herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy do pielęgnacji
skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów
medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecznicze dodatki
do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki
dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze
preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe,
lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu,
lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze kremy
do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry do ciała,
lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi,
maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze,
mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt,
napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje
z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku leczniczego,
napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, nasączone
płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki
zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający preparat
do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze,
opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego,
pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów
farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty
antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty
dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze, preparaty
i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty medyczne,
preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla
kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami
śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych,
produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów medycznych,
sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi
oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów
medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
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zynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące do użytku
domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji, środki
odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki
napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych,
substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla
niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności,
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tabletki
przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne,
wazelina do celów medycznych, wata do celów farmaceutycznych,
wata do celów medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki
odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty witaminowe,
witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, wkładki do stanika dla
karmiących matek, woda utleniona do celów medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych,
wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi
z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych,
żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele
do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla
diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych,
żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
żaden z powyższych towarów nie jest preparatem hormonalnym
do użytku farmaceutycznego.

(111) 339062
(220) 2020 09 18
(210) 518425
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZWIERZYNIECKIE
(540)

(591) brązowy, czerwony, złoty, biały
(531) 03.04.07, 03.04.22, 05.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody
gazowane, napoje słodowe, napoje izotoniczne, napoje owocowe,
soki owocowe, syropy, preparaty do produkcji napojów.
(111) 339063
(220) 2020 09 18
(210) 518426
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) MARSZAŁEK STANISŁAW STAMADREW, Pisarzowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DREWNOPARTNER
(510), (511) 19 materiały budowlane z drewna, drewniane ramy okien,
drewniane pokrycia podłogowe, drewno, dłużyce [materiał budowlany], krokwie drewniane, płyty wykonane z wiórów drewnianych,
drewniane forniry, drewniane poręcze, profile drewniane, panele
drewniane, drzwi drewniane, drewniana oblicówka, drewniane podłogi parkietowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, drewno rąbane,
ukształtowane drewno, drewno budowlane, drewno ogniotrwałe,
drewno laminowane, drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], drewno konstrukcyjne, sztuczne drewno, drewno obrobione,
drewno wielowarstwowe, częściowo obrobione drewno, drewno
na profile, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego,
boazerie z drewna, podłogi z drewna, płyty z drewna, płyty dacho-

158

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

we [z drewna], deski dachowe [z drewna], podłogi z twardego drewna, elementy konstrukcji z drewna, warstwy okładzinowe z drewna,
kloce drewna do obróbki, podłogi z imitacji drewna, deski z drewna
twardego, deski z drewna miękkiego, drogowe bariery ochronne
z drewna, obramowanie z drewna do kominków, elementy budowlane z imitacji drewna, ekrany przeciwhałasowe wykonane z drewna,
deski tarasowe z drewna twardego, deski tarasowe z drewna miękkiego, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], deski
budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, wyroby
stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, 35 usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie
reklam, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakiery do drewna, bejce do drewna, barwniki do drewna,
pokost do zabezpieczania drewna, kreozot do ochrony drewna, powłoki do drewna [farby], ochronne oleje do drewna, substancje konserwujące do drewna, preparaty do obróbki końcowej drewna, kleje
do obróbki drewna do użytku przemysłowego, środki chemiczne
do utwardzania drewna, preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej, drewno barwiące, preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji, drewno opałowe, podpałki [drewno na rozpałkę], materiały
budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane pokrycia
podłogowe, drewno, krokwie drewniane, płyty wykonane z wiórów
drewnianych, drewniane forniry, drewniane poręcze, profile drewniane, drzwi drewniane, drewniana oblicówka, ukształtowane drewno, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno konstrukcyjne, sztuczne drewno, drewno wielowarstwowe, boazerie z drewna,
płyty z drewna, deski dachowe [z drewna], kloce drewna do obróbki,
domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, drewno niesezonowane, drewno nieobrobione, usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: kleje do obróbki drewna do użytku
przemysłowego, środki chemiczne do utwardzania drewna, preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej, drewno barwiące, oleje
do drewna, lakiery do drewna, bejce do drewna, barwniki do drewna,
pokost do zabezpieczania drewna, kreozot do ochrony drewna, powłoki do drewna [farby], substancje konserwujące do drewna, preparaty do obróbki końcowej drewna, ochronne powłoki powierzchniowe do drewna, drewno opałowe, podpałki [drewno na rozpałkę],
materiały budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane
pokrycia podłogowe, drewno, dłużyce [materiał budowlany], krokwie
drewniane, płyty wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry, drewniane poręcze, profile drewniane, panele drewniane, drzwi
drewniane, drewniana oblicówka, ukształtowane drewno, drewno
budowlane, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno
konstrukcyjne, sztuczne drewno, drewno wielowarstwowe, drewno
do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, boazerie z drewna, podłogi z drewna, płyty z drewna, płyty dachowe [z drewna],
deski dachowe [z drewna], kloce drewna do obróbki, podłogi z imitacji drewna, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu],
drewno niesezonowane, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: kleje do obróbki drewna do użytku
przemysłowego, środki chemiczne do utwardzania drewna, preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej, drewno barwiące, oleje
do drewna, lakiery do drewna, bejce do drewna, barwniki do drewna,
pokost do zabezpieczania drewna, kreozot do ochrony drewna, powłoki do drewna [farby], farby podkładowe do drewna, substancje
konserwujące do drewna, preparaty do obróbki końcowej drewna,
drewno opałowe, podpałki [drewno na rozpałkę], materiały budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane pokrycia podłogowe, drewno, dłużyce [materiał budowlany], krokwie drewniane, płyty z wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry, drewniane
poręcze, profile drewniane, panele drewniane, drzwi drewniane,
drewniana oblicówka, drewniane podłogi parkietowe, drewniane
ościeżnice drzwiowe, ukształtowane drewno, drewno budowlane,
drewno i sztuczne drewno, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno wielowarstwowe, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, boazerie z drewna, podłogi z drewna, płyty z drewna, deski dachowe [z drewna], kloce drewna do obróbki,
podłogi z imitacji drewna, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy
do montażu], wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, drewno niesezonowane.

(111) 339064
(151) 2021 02 23

(220) 2020 09 18
(441) 2020 11 09

(210) 518429
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(732) WIERCIŃSKI TOMASZ, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SIGMA
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków
produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów
na zamówienie, budowa fundamentów, budowa fundamentów
budynków, budowa infrastruktury, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa pomieszczeń, budowa prywatnych
budynków mieszkalnych, budowanie domów, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, burzenie konstrukcji, usługi w zakresie rozbiórek,
wznoszenie budynków i innych konstrukcji, zbrojenie budynków,
rozbiórka budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane, usługi rozbiórkowe, konstrukcja budynków.
(111) 339065
(220) 2020 09 18
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) WIERCIŃSKI TOMASZ, Reda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIGMA BUDOWNICTWO
(540)

(210) 518430

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków
produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów
na zamówienie, budowa fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa infrastruktury, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń,
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie domów,
budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, burzenie konstrukcji, usługi w zakresie rozbiórek, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, zbrojenie
budynków, rozbiórka budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne,
usługi budowlane, usługi rozbiórkowe, konstrukcja budynków.
(111) 339066
(220) 2020 09 18
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASIONA DALGETY
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 01.05.02, 27.05.01, 29.01.12

(210) 518432
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(510), (511) 31 nasiona do siewu, nasiona dla rolnictwa, nasiona
do upraw, nasiona powlekane nawozem, nasiona powlekane preparatami fungicydowymi, nasiona powlekane preparatami insektycydowymi, nasiona powlekane preparatami o działaniu repelentnym,
nasiona powlekane polimerami, nasiona powlekane kolorantami, nasiona otoczkowane, nasiona powlekane preparatami biologicznymi,
kwalifikowany materiał siewny, materiał do rozsady [nasiona], nasiona do celów ogrodniczych, nasiona powlekane preparatami przeciwpasożytniczymi, nasiona do uprawy ziół, maty zawierające nasiona
do kładzenia trawników, nasiona posiane w matowanych włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania pól trawą, nasiona posiane we włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania nasypów trawą, nasiona posiane w nośnikach do rozmnażania
w celu obsiewania kanałów odpływowych trawą, nasiona posiane
w nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania trawą pomiędzy
roślinami, nasiona posiane w matowanych włóknistych nośnikach
do rozmnażania w celu obsiewania trawników, nasiona posiane
w nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania trawą miejsc między
drzewami, nasiona posiane w matowanych włóknistych nośnikach
do rozmnażania w celu obsiewania ścieżek trawą, nasiona posiane
w matowanych włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania torów trawą, nasiona posiane w matowanych włóknistych
nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania nasypów trawą, nasiona posiane w matowanych włóknistych nośnikach do rozmnażania
w celu obsiewania pól golfowych trawą, nasiona posiane w matowanych włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania boisk sportowych trawą, nasiona kwiatów, nasiona roślin, nasiona traw,
nasiona warzyw, nasiona owoców, nasiona hydroponiczne, cebulki
roślin do użytku w rolnictwie, cebulki roślin do celów ogrodniczych.

(111) 339067
(220) 2020 09 18
(210) 518434
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOROWEGO
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty warzywne.
(111) 339068
(220) 2020 09 18
(210) 518437
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki FOODBOLÓWKI Bez osłonki Bez laktozy
BEZ dodatku konserwantów 90% mięsa drobiowo-cielęcego
PRODUKT BEZGLUTENOWY
(540)

(591) czerwony, jasnobrązowy, zielony, niebieski, czarny, biały,
pomarańczowy, ciemnoniebieski, beżowy, żółty, ciemnozielony
(531) 03.07.01, 21.03.01, 05.03.15, 05.01.01, 08.05.03, 02.01.08,
07.05.09, 26.04.02, 26.01.01, 25.01.19, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty warzywne.
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(111) 339069
(220) 2020 09 18
(210) 518438
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki Kabanoski wieprzowe z dodatkiem
cielęciny 100g produktu otrzymano ze 167g mięsa Bez laktozy
Wysoka zawartość białka BEZ dodatku konserwantów PRODUKT
BEZGLUTENOWY Dzieci to lubią
(540)

(591) czerwony, jansobrązowy, żółty, niebieski, zielony, biały,
czarny, fioletowy, pomarańczowy
(531) 03.07.01, 09.07.05, 02.05.23, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty warzywne.
(111) 339070
(220) 2020 09 18
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) INTERJAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jedlec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delismak
(540)

(210) 518439

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 kwas cytrynowy, saletra, amoniak, produkty chemiczne
do konserwowania żywności, siarczyn do konserwowania żywności,
substancje chemiczne do konserwowania i emulgowania artykułów
żywnościowych, chemiczne dodatki do żywności, 30 przyprawy,
zioła przetworzone, zioła suszone, dodatki smakowe i przyprawy,
sól, sól do konserwowania żywności, sól do peklowania żywności,
proszek do pieczenia, cukier, cukier wanilinowy, drożdże, drożdże
instant, drożdże w proszku, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu
do pieczenia], dodatki smakowe z warzyw [inne niż olejki eteryczne],
ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: kwas cytrynowy,
saletra, amoniak, produkty chemiczne do konserwowania żywności,
siarczyn do konserwowania żywności, substancje chemiczne do konserwowania i emulgowania artykułów żywnościowych, chemiczne
dodatki do żywności, przyprawy, przetworzone zioła, suszone zioła,
dodatki smakowe i przyprawy, sól, sól do konserwowania żywności,
sól do peklowania żywności, proszek do pieczenia, cukier, cukier wa-
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nilinowy, drożdże, drożdże instant, drożdże w proszku, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], dodatki smakowe z warzyw [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty stosowane jako dodatki
smakowe [inne niż olejki eteryczne].

(111) 339071
(220) 2020 09 18
(210) 518440
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki Kabanoski wieprzowe z dodatkiem
indyka 100g produktu otrzymano ze 167g mięsa Bez laktozy
Wysoka zawartość białka BEZ dodatku konserwantów PRODUKT
BEZGLUTENOWY Dzieci to lubią
(540)

(591) czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy, niebieski, fioletowy,
biały, jasnobrązowy, brązowy, czarny
(531) 03.07.01, 02.07.12, 08.05.03, 05.01.01, 05.03.15, 24.15.03,
26.04.02, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty warzywne.
(111) 339072
(220) 2020 09 18
(210) 518441
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki Kiełbaski Bez osłonki Bez laktozy
BEZ dodatku konserwantów 90% mięsa wieprzowo-cielęcego
PRODUKT BEZGLUTENOWY Dzieci to lubią
(540)

(591) czerwony, żółty, fioletowy, niebieski, zielony,
ciemnoniebieski, biały, pomarańczowy, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnozielony, czarny
(531) 03.07.01, 09.07.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15, 02.05.23
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty warzywne.

(111) 339073
(220) 2020 09 18
(210) 518442
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki Szyneczka drobiowa Bez laktozy 90%
mięsa drobiowego BEZ dodatku konserwantów Dzieci to lubią
PRODUKT BEZGLUTENOWY
(540)

(591) czerwony, jasnobrązowy, biały, zielony, niebieski,
ciemnoniebieski, pomarańczowy, jasnoróżowy, brązowy,
fioletowy, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.01, 03.07.01, 03.07.19, 05.01.03,
05.01.05, 02.05.30, 05.03.13, 26.04.02, 26.04.18, 05.07.02, 25.01.19
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty warzywne.
(111) 339074
(220) 2020 09 18
(210) 518443
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki Bez osłonki Bez laktozy BEZ dodatku
konserwantów 90% mięsa drobiowo-cielęcego PRODUKT
BEZGLUTENOWY Dzieci to lubią
(540)

(591) czerwony, jasnobrązowy, brązowy, biały, zielony,
ciemnozielony, niebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy, żółty,
fioletowy
(531) 02.05.23, 03.07.01, 09.07.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty warzywne.
(111) 339075
(151) 2021 02 23

(220) 2020 09 18
(441) 2020 11 09

(210) 518444
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(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki Szyneczka wieprzowa Bez dodatku
konserwantów BEZ LAKTOZY Tucz bez stosowania antybiotyków
90% mięsa wieprzowego Dzieci to lubią WYPRODUKOWANO BEZ
STOSOWANIA GMO PRODUKT BEZGLUTENOWY
(540)
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(111) 339078
(220) 2020 09 18
(210) 518450
(151) 2021 03 19
(441) 2020 11 30
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘGIEL KAMIENNY DO PIECÓW STAŁOPALNYCH WĘGIEL
ORZECH 28 MJ/kg
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 03.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 4 węgiel.
(591) czerwony, jasnobrązowy, zielony, żółty, niebieski,
ciemnoniebieski, jasnoróżowy, fioletowy, pomarańczowy,
ciemnozielony, brązowy, biały
(531) 03.07.01, 09.07.05, 02.05.23, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty warzywne.
(111) 339076
(220) 2020 09 18
(210) 518448
(151) 2021 03 19
(441) 2020 11 30
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘGIEL KAMIENNY DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM EKOGROSZEK
26 Mj/kg
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.14
(510), (511) 4 węgiel.
(111) 339077
(220) 2020 09 18
(210) 518449
(151) 2021 03 19
(441) 2020 11 30
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘGIEL KAMIENNY DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM EKOGROSZEK
28 Mj/kg
(540)

(111) 339079
(220) 2020 09 18
(151) 2021 02 18
(441) 2020 11 02
(732) KLIMEK MICHAŁ FENIKS, Pniewy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FENIKS OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(540)

(210) 518451

(591) pomarńczowy, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.01
(510), (511) 37 konserwacja i serwisowanie systemów alarmów
przeciwpożarowych, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń
do zaopatrzenia w gaz, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń
do zaopatrzenia w wodę, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń
do zaopatrzenia w energię elektryczną, konserwacja i naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, 41 usługi szkoleniowe w zakresie obsługi
sprzętu gaśniczego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego,
kursy szkoleniowe, nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie
seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
przygotowanie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa osobistego,
szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa.
(111) 339080
(220) 2020 09 19
(210) 518453
(151) 2021 02 18
(441) 2020 11 02
(732) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AgroLuz Calcium
(540)

(591) zielony, ciemnozielony, szary
(531) 29.01.12, 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(591) czerwony, czarny, biały
(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel.

(111) 339081
(151) 2021 02 18

(220) 2020 09 19
(441) 2020 11 02

(210) 518454
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(732) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AgroLuz Magnesium
(540)

(591) zielony, ciemnozielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 339082
(220) 2020 09 19
(210) 518455
(151) 2021 02 18
(441) 2020 11 02
(732) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAPNO NIESORT NAWOZOWE
(540)

(531) 27.05.01, 25.01.13
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 339083
(220) 2020 09 19
(210) 518456
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Estena Microclean
(510), (511) 16 papier, papier higieniczny, papier toaletowy.
(111) 339084
(220) 2020 09 21
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) REGENYAL LABORATORIES S.R.L.,
San Benedetto Del Tronto (AP) (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWEETSKIN
(540)

(210) 518462

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, preparaty rozjaśniające do celów kosmetycznych, preparaty do czyszczenia zębów,
dezodoranty dla ludzi lub dla zwierząt, ekstrakty kwiatowe (wyroby
perfumeryjne), lakiery do włosów, mleczka oczyszczające do celów
toaletowych, płyny po goleniu, płyny do pielęgnacji włosów, balsamy do celów kosmetycznych, mascara, maski upiększające, zestawy
kosmetyków, olejki do celów toaletowych, olejki eteryczne, olejki
do wyrobów perfumeryjnych i zapachowych, olejki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyczne preparaty kolagenowe, preparaty
kąpielowe nie do celów medycznych, preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego
na twarzy, kosmetyczne preparaty wyszczuplające, kosmetyczne
preparaty do pielęgnacji skóry, wyroby perfumeryjne, preparaty
do golenia, perfumy, szminki, mydła, szampony, talki do celów toaletowych, 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, żele do stosowania miejscowego, używane w celach leczniczych i terapeutycznych, żele, kremy i roztwory
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do użytku dermatologicznego, suplementy diety składajcie się z witamin, mineralne suplementy diety, dodatki homeopatyczne, preparaty witaminowe, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, produkty
farmaceutyczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne, preparaty
higieniczne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
medycznych, wypełnienia skóry do wstrzykiwania, kwasy do celów
farmaceutycznych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych.

(111) 339085
(220) 2020 09 21
(210) 518465
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wybieram lokalne
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 07.01.09, 06.07.08, 05.01.03, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, pośrednictwo handlowe, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: świece,
artykuły chemii gospodarczej, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania kosmetyki, artykuły tytoniowe, artykuły i przybory
dla palaczy, zapałki, zapalniczki, zabawki, artykuły spożywcze, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, drób, dziczyzna, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje jadalne, mięso
i wyroby mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce, grzyby,
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, warzywa w słoikach, warzywa w puszkach,
warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa suszone, warzywa
strączkowe przetworzone, warzywa solone, warzywa przetworzone,
warzywa preparowane, warzywa mrożone, warzywa konserwowane,
warzywa gotowane, warzywa fermentowane, owoce konserwowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w plasterkach,
konserwowe, owoce w puszkach, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce konserwowane w słoikach, suszone owoce, suszone orzechy, orzechy jadalne,
orzechy łuskane, orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy
przetworzone, orzechy solone, orzechy suszone, grzyby konserwowane, grzyby gotowe do spożycia, gotowe produkty z warzyw,
gotowe dania warzywne, chipsy ziemniaczane, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przyprawy, lód, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, sól, przyprawy i dodatki smakowe, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, chleb,
kawa nienaturalna, miód, melasa, musztarda, ocet, sosy, sosy [przyprawy], drożdże, proszek do pieczenia, makarony, mąka, produkty
zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, dania gotowe i wytrawne
przekąski, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
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produkty pszczele, świeże owoce i warzywa, żywność i napoje dla
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone produkty
rolne, surowe i nieprzetworzone produkty akwakultury, surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, surowe i nieprzetworzone produkty leśne, rośliny, kwiaty, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła,
kwiaty świeże, len [siemię lniane] rośliny, naturalne rośliny i kwiaty,
naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], rośliny domowe, rośliny
naturalne (żywe), żywe kwiaty, nasiona, piwo, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
syropy do napojów, syropy do wyrobu napojów, syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, syropy owocowe
[napoje bezalkoholowe], aromatyzowane napoje gazowane, soki,
wody, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, woda, woda mineralna, woda gazowana, woda
źródlana, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje na bazie
piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo bezalkoholowe, napoje alkoholowe.

(111) 339086
(220) 2020 09 21
(210) 518466
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) ABRAMCZYK-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOMANDORSKIE
(510), (511) 29 ryby [nieżywe], ryby mrożone, ryby konserwowane,
ryby marynowane, ryby gotowane, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby schłodzone, ryby świeże, ryby
panierowane, mrożone produkty rybne, mrożone gotowane ryby,
owoce morza [nieżywe], mięczaki [nieżywe], skorupiaki, nieżywe,
krewetki [nieżywe], małże [nieżywe], ostrygi, nieżywe, mrożone owoce morza, gotowane owoce morza, owoce morza panierowane, potrawy rybne, produkty z owoców morza, gotowe posiłki składające
się głównie z ryb, mrożone posiłki składające się głównie z ryb, filety
rybne, paluszki rybne, kotlety rybne, krokiety rybne, kiełbaski rybne,
steki z ryb, pulpety rybne, galaretki rybne, konserwy rybne, pasztety
rybne, pasty rybne, pasty z owoców morza, pasty krewetkowe, przeciery rybne, sałatki rybne, wywar rybny, anchois, surimi, ikra rybia
przetworzona, kawior, krakersy rybne, dzwonka rybne, płaty rybne,
polędwice rybne, żywność produkowana z ryb, przekąski rybne,
przetwory z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, potrawy
gotowe z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, zupy i buliony z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, parówki rybne
i rybno-warzywne, chipsy rybne.
(111) 339087
(220) 2020 09 21
(210) 518468
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) PASZNIK ELIZA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOSKO & WŁOSKO ELIZA PASZNIK
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
dla gości, pizzerie, 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,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi restauracyjne, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
przygotowywania posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi
zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach.
(111) 339088
(220) 2020 09 21
(210) 518472
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) WIĘCKOWSKI ADAM NUTRISLE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Nutrisle
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi
i zwierząt, preparaty witaminowe.
(111) 339089
(220) 2020 09 21
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(552) (znak znak stanowiący deseń)
(540) W
(540)

(210) 518473

(531) 27.05.17, 27.05.22
(571) opis znaku: Graficzne przedstawienie zwielokrotnionej litery
„W” i jej pionowego odwrócenia.
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 portmonetki,
imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, torby na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 25 obuwie, paski [odzież],
swetry, nakrycia głowy, skarpetki, koszule, garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], rękawiczki [odzież], odzież ze skóry, apaszki,
apaszki [chustki], paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy
telewizyjne, przygotowywani reklam prasowych, reklama korespondencyjna, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie
z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.
(111) 339090
(220) 2020 09 21
(210) 518478
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) WIĘCKOWSKI ADAM NUTRISLE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) InutriQ
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi
i zwierząt, preparaty witaminowe.
(111) 339091
(220) 2020 09 21
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WÓLCZANKA
(540)

(210) 518479

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.21
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 portmonetki,
imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, torby na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 25 obuwie, paski [odzież],
swetry, nakrycia głowy, skarpetki, koszule, garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], rękawiczki [odzież], odzież ze skóry, apaszki,
apaszki [chustki], paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy
telewizyjne, reklamy prasowe (przygotowywanie-), reklama kore-
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spondencyjna, reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.

(111) 339092
(220) 2020 09 21
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W
(540)

(210) 518480

(531) 27.05.03, 27.05.21
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 portmonetki,
imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, torby na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 25 obuwie, paski [odzież],
swetry, nakrycia głowy, skarpetki, koszule, garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], rękawiczki [odzież], odzież ze skóry, apaszki,
apaszki [chustki], paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy
telewizyjne, reklamy prasowe (przygotowywanie-), reklama korespondencyjna, reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.
(111) 339093
(220) 2020 09 21
(210) 518481
(151) 2021 03 19
(441) 2020 11 30
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pulofen
(510), (511) 5 leki do stosowania w chorobach układu oddechowego,
leki wykrztuśne i sekretolityczne, leki mukolityczne, leki wspomagające leczenie chorób przeziębieniowych, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty medyczne, preparaty roślinne
do celów medycznych, preparaty naturalne do celów medycznych,
suplementy diety, suplementy diety zawierające ekstrakty roślinne.
(111) 339094
(220) 2020 09 21
(210) 518483
(151) 2021 03 19
(441) 2020 11 30
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pulofen przeziębienie i zatoki
(510), (511) 5 leki do stosowania w chorobach układu oddechowego,
leki wykrztuśne i sekretolityczne, leki mukolityczne, leki wspomagające leczenie chorób przeziębieniowych, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty medyczne, preparaty roślinne
do celów medycznych, preparaty naturalne do celów medycznych,
suplementy diety, suplementy diety zawierające ekstrakty roślinne.
(111) 339095
(220) 2020 09 21
(210) 518488
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) POLSKA LIGA ESPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLE
(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, pobieralne gry
komputerowe, zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach
[oprogramowanie komputerowe], audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, 16 papier, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane,
czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały szkoleniowe i instruktażowe, 18 torebki, portmonetki, portfele,
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 28
przenośne [podręczne] gry komputerowe, gry, gry elektroniczne,
fabularne, automatyczne, planszowe, muzyczne, quizowe, sportowe,
gry karciane, edukacyjne gry elektroniczne, przenośne [podręczne]
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gry elektroniczne, podręczne konsole do gry, pierścienie do rzucania [gry], gry związane z postaciami fikcyjnymi, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów takich jak torebki, portmonetki, portfele, odzież,
odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, kubki, gadżety reklamowe pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie
zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, doradztwo ekonomiczne i organizacyjne, doradztwo
w zakresie zarządzania, organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa
oraz zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania
atrakcyjnością przedsiębiorstwa (usługi marketingowe), doradztwo
przy sporządzaniu i sporządzanie analiz rynkowych, bezpośrednie
specjalistyczne doradztwo strategiczne i bezpośrednia specjalistyczna pomoc strategiczna z zakresu środków mających na celu rozwój
organizacyjny przedsiębiorstwa oraz rozwój personelu, zarządzanie
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], marketing, badania
rynkowe, prowadzenie portalu internetowego w zakresie informacji handlowej, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją
i szkoleniami), 38 wszelkiego rodzaju elektroniczne i komputerowe
przesyłanie, dostarczanie i udostępnianie informacji, usługi poczty elektronicznej, światłowodowe przesyłanie danych i informacji,
satelitarne przesyłanie danych i informacji, informacja w zakresie
przesyłu danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania danych,
zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz prasowych, udostępnianie i dostarczanie informacji z wykorzystaniem
usług elektronicznych, udostępnianie linii czatów, czatroomów i forów elektronicznych w Internecie, elektroniczna wymiana wiadomości za pomocą czatów, pokojów czatów i forów internetowych,
platformy internetowej, przekazywanie informacji różnego rodzaju
na adresy internetowe (Web-Messaging), komputerowa transmisja
wiadomości i obrazów, usługi przesyłania danych, dźwięków i obrazów, transmisja danych przez Internet, telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali
w Internecie, 41 działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, naukowych i kulturalnych, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych,
rozrywkowych, artystycznych, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, nauczanie, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych:
prowadzenie klubów sportowych, usługi mające na celu rekreację
w klubach odnowy fizycznej, usługi instruktorów sportu, obsługa
urządzeń sportowych, wynajem obiektów sportowych, wydawanie
publikacji multimedialnych i internetowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi hazardowe on-line, zapewnianie dostępu do gier i turniejów on-line, prowadzenie portalu
internetowego w zakresie udostępniania gier, doradztwo zawodowe
w zakresie edukacji, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, gry internetowe
[nie do pobrania], nauka gry w szachy japońskie [nauka gry w shogi], wypożyczanie automatów do gry, świadczenie usług w zakresie
salonów gry, informacja o powyższych usługach, 42 programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania, analizy systemów
komputerowych, doradztwo komputerowe, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa i serwisowanie w zakresie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania,
wypożyczanie komputerów i automatów elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego oraz oprogramowania
do automatów.

(111) 339096
(220) 2020 09 21
(210) 518489
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) POLSKA LIGA ESPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLE.GG
(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, pobieralne gry
komputerowe, zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach
[oprogramowanie komputerowe], audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, 16 papier, kalendarze, foldery, pro-
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spekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane,
czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały szkoleniowe i instruktażowe, 18 torebki, portmonetki, portfele,
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 28
przenośne [podręczne] gry komputerowe, gry, gry elektroniczne,
fabularne, automatyczne, planszowe, muzyczne, quizowe, sportowe,
gry karciane, edukacyjne gry elektroniczne, przenośne [podręczne]
gry elektroniczne, podręczne konsole do gry, pierścienie do rzucania [gry], gry związane z postaciami fikcyjnymi, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów takich jak torebki, portmonetki, portfele, odzież,
odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, kubki, gadżety reklamowe pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie
zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, doradztwo ekonomiczne i organizacyjne, doradztwo
w zakresie zarządzania, organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa
oraz zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania
atrakcyjnością przedsiębiorstwa (usługi marketingowe), doradztwo
przy sporządzaniu i sporządzanie analiz rynkowych, bezpośrednie
specjalistyczne doradztwo strategiczne i bezpośrednia specjalistyczna pomoc strategiczna z zakresu środków mających na celu rozwój
organizacyjny przedsiębiorstwa oraz rozwój personelu, zarządzanie
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], marketing, badania
rynkowe, prowadzenie portalu internetowego w zakresie informacji handlowej, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją
i szkoleniami), 38 wszelkiego rodzaju elektroniczne i komputerowe
przesyłanie, dostarczanie i udostępnianie informacji, usługi poczty elektronicznej, światłowodowe przesyłanie danych i informacji,
satelitarne przesyłanie danych i informacji, informacja w zakresie
przesyłu danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania danych,
zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz prasowych, udostępnianie i dostarczanie informacji z wykorzystaniem
usług elektronicznych, udostępnianie linii czatów, czatroomów i forów elektronicznych w Internecie, elektroniczna wymiana wiadomości za pomocą czatów, pokojów czatów i forów internetowych,
platformy internetowej, przekazywanie informacji różnego rodzaju
na adresy internetowe (Web-Messaging), komputerowa transmisja
wiadomości i obrazów, usługi przesyłania danych, dźwięków i obrazów, transmisja danych przez Internet, telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali
w Internecie, 41 działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, naukowych i kulturalnych, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych,
rozrywkowych, artystycznych, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, nauczanie, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych:
prowadzenie klubów sportowych, usługi mające na celu rekreację
w klubach odnowy fizycznej, usługi instruktorów sportu, obsługa
urządzeń sportowych, wynajem obiektów sportowych, wydawanie
publikacji multimedialnych i internetowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi hazardowe on-line, zapewnianie dostępu do gier i turniejów on-line, prowadzenie portalu
internetowego w zakresie udostępniania gier, doradztwo zawodowe
w zakresie edukacji, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, gry internetowe
[nie do pobrania], nauka gry w szachy japońskie [nauka gry w shogi], wypożyczanie automatów do gry, świadczenie usług w zakresie
salonów gry, informacja o powyższych usługach, 42 programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania, analizy systemów
komputerowych, doradztwo komputerowe, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa i serwisowanie w zakresie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania,
wypożyczanie komputerów i automatów elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego oraz oprogramowania
do automatów.

(111) 339097
(151) 2021 03 03

(220) 2020 09 21
(441) 2020 11 16

(210) 518490
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(732) POLSKA LIGA ESPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLE_GG
(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, pobieralne gry
komputerowe, zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach
[oprogramowanie komputerowe], audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, 16 papier, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane,
czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały szkoleniowe i instruktażowe, 18 torebki, portmonetki, portfele,
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 28
przenośne [podręczne] gry komputerowe, gry, gry elektroniczne,
fabularne, automatyczne, planszowe, muzyczne, quizowe, sportowe,
gry karciane, edukacyjne gry elektroniczne, przenośne [podręczne]
gry elektroniczne, podręczne konsole do gry, pierścienie do rzucania [gry], gry związane z postaciami fikcyjnymi, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów takich jak torebki, portmonetki, portfele, odzież,
odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, kubki, gadżety reklamowe pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie
zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, doradztwo ekonomiczne i organizacyjne, doradztwo
w zakresie zarządzania, organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa
oraz zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania
atrakcyjnością przedsiębiorstwa (usługi marketingowe), doradztwo
przy sporządzaniu i sporządzanie analiz rynkowych, bezpośrednie
specjalistyczne doradztwo strategiczne i bezpośrednia specjalistyczna pomoc strategiczna z zakresu środków mających na celu rozwój
organizacyjny przedsiębiorstwa oraz rozwój personelu, zarządzanie
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], marketing, badania
rynkowe, prowadzenie portalu internetowego w zakresie informacji handlowej, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją
i szkoleniami), 38 wszelkiego rodzaju elektroniczne i komputerowe
przesyłanie, dostarczanie i udostępnianie informacji, usługi poczty elektronicznej, światłowodowe przesyłanie danych i informacji,
satelitarne przesyłanie danych i informacji, informacja w zakresie
przesyłu danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania danych,
zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz prasowych, udostępnianie i dostarczanie informacji z wykorzystaniem
usług elektronicznych, udostępnianie linii czatów, czatroomów i forów elektronicznych w Internecie, elektroniczna wymiana wiadomości za pomocą czatów, pokojów czatów i forów internetowych,
platformy internetowej, przekazywanie informacji różnego rodzaju
na adresy internetowe (Web-Messaging), komputerowa transmisja
wiadomości i obrazów, usługi przesyłania danych, dźwięków i obrazów, transmisja danych przez Internet, telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali
w Internecie, 41 działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, naukowych i kulturalnych, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych,
rozrywkowych, artystycznych, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, nauczanie, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych:
prowadzenie klubów sportowych, usługi mające na celu rekreację
w klubach odnowy fizycznej, usługi instruktorów sportu, obsługa
urządzeń sportowych, wynajem obiektów sportowych, wydawanie
publikacji multimedialnych i internetowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi hazardowe on-line, zapewnianie dostępu do gier i turniejów on-line, prowadzenie portalu
internetowego w zakresie udostępniania gier, doradztwo zawodowe
w zakresie edukacji, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, gry internetowe
[nie do pobrania], nauka gry w szachy japońskie [nauka gry w shogi], wypożyczanie automatów do gry, świadczenie usług w zakresie
salonów gry, informacja o powyższych usługach, 42 programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania, analizy systemów
komputerowych, doradztwo komputerowe, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa i serwisowanie w zakresie
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oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania,
wypożyczanie komputerów i automatów elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego oraz oprogramowania
do automatów.

(111) 339098
(220) 2020 09 21
(210) 518491
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) LUNEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUNEOS
(510), (511) 9 moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, urządzenia do poprawy efektywności energetycznej,
kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne, ładowarki do baterii słonecznych, baterie słoneczne
do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego,
baterie słoneczne do ponownego ładowania, matryce do paneli
słonecznych, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, akumulatory energii fotowoltaicznej, falowniki fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ogniwa fotoelektryczne, aparatura i instalacje
do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi, systemy automatyki do instalacji solarnych, 11 lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, osprzęt
do oświetlenia, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne,
oświetlenie elektryczne, oświetlenie sufitowe, oświetleniowe oprawy, instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, lampy LED,
żarówki oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe LED, oprawy
oświetleniowe LED, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe,
elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznym, kolektory fotowoltaiczne, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], panele
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, urządzenia oświetleniowe
z ogniwami słonecznymi, urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: moduły
fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię
elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia do poprawy
efektywności energetycznej, kolektory słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, baterie słoneczne, ładowarki do baterii słonecznych, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne
do użytku domowego, baterie słoneczne do ponownego ładowania,
matryce do paneli słonecznych, panele słoneczne, panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, akumulatory energii fotowoltaicznej, falowniki fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa
fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, ogniwa fotoelektryczne, aparatura i instalacje do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi, systemy automatyki do instalacji solarnych, lampy elektryczne
do oświetlenia wnętrz, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia,
osprzęt do oświetlenia, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie elektryczne, oświetlenie sufitowe, oświetleniowe oprawy, instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe,
lampy LED, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe
LED, oprawy oświetleniowe LED, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, urządzenia i instalacje
oświetleniowe, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej,
urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznym, kolektory fotowoltaiczne, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory
słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki
ciepła], panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, urządzenia
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oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, urządzenia wentylacyjne
zasilane energią słoneczną, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii
elektrycznej, 37 instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie
systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów oświetleniowych, naprawa urządzeń oświetleniowych, usługi doradcze
związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych,
naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych,
naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, instalacja
ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania
słonecznego, budowa użytkowych instalacji słonecznych, instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja
systemów przetwarzania energii słonecznej, cieplnej i elektrycznej,
42 projektowanie techniczne i doradztwo, audyty techniczne, audyt energetyczny, planowanie techniczne i zarządzanie projektami
technicznymi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego,
projektowanie systemów oświetleniowych, sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, projekty specjalistyczne instalacji wykorzystania energii odnawialnej, profesjonalne doradztwo
związane z zachowaniem energii, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd
i energię, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, 43 wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajem urządzeń fotowoltaicznych, wypożyczanie oświetlenia do wnętrz.

(111) 339099
(220) 2020 09 21
(210) 518492
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) LUNEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUNEOS
(540)

(591) szary, żółty
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, urządzenia do poprawy efektywności energetycznej,
kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne, ładowarki do baterii słonecznych, baterie słoneczne
do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego,
baterie słoneczne do ponownego ładowania, matryce do paneli
słonecznych, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, akumulatory energii fotowoltaicznej, falowniki
fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne,
komórki fotowoltaiczne, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, ogniwa fotoelektryczne, aparatura i instalacje do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi, systemy automatyki
do instalacji solarnych, 11 urządzenia oświetleniowe z ogniwami
słonecznymi, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, osprzęt
do oświetlenia, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne,
oświetlenie elektryczne, oświetlenie sufitowe, oświetleniowe oprawy, instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, lampy LED,
żarówki oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe LED, oprawy
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oświetleniowe LED, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe,
elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, kolektory fotowoltaiczne, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], panele
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, urządzenia wentylacyjne
zasilane energią słoneczną, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących
towarów: moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej,
urządzenia do poprawy efektywności energetycznej, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne, ładowarki do baterii słonecznych, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne
do ponownego ładowania, matryce do paneli słonecznych, panele
słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
akumulatory energii fotowoltaicznej, falowniki fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ogniwa
fotoelektryczne, aparatura i instalacje do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi, systemy automatyki do instalacji solarnych,
lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, osprzęt do oświetlenia, oświetlenie zewnętrzne,
oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie elektryczne, oświetlenie sufitowe, oświetleniowe oprawy, instalacje oświetleniowe, urządzenia
oświetleniowe, lampy LED, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia
oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe LED, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, kolektory fotowoltaiczne, kolektory energii słonecznej do ogrzewania,
kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła
[wymienniki ciepła], panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, urządzenia
wentylacyjne zasilane energią słoneczną, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
energii elektrycznej, 37 instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów oświetleniowych, naprawa urządzeń oświetleniowych, usługi
doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, instalacja
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii,
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, budowa użytkowych instalacji słonecznych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną
w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja
systemów przetwarzania energii słonecznej, cieplnej i elektrycznej,
42 projektowanie techniczne i doradztwo, audyty techniczne, audyt energetyczny, planowanie techniczne i zarządzanie projektami
technicznymi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego,
projektowanie systemów oświetleniowych, sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, projekty specjalistyczne instalacji
wykorzystania energii odnawialne, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię,
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi
doradcze związane z wydajnością energetyczną, 43 wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajem urządzeń fotowoltaicznych, wypożyczanie oświetlenia do wnętrz.

(111) 339100
(220) 2020 09 22
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) MILER TOMASZ MILER, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILER SPIRITS
(540)
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(531) 27.05.01, 03.04.18, 03.04.20
(510), (511) 33 wódka.
(111) 339101
(220) 2020 09 22
(210) 518494
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) MILER TOMASZ, MILER OLGA MILER TOMASZ MILER, OLGA
MILER SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TM MILER MENSWEAR
(540)

(531) 27.05.01, 24.01.05, 25.01.05, 05.13.07, 05.13.08
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, garnitury, koszule,
koszulki, koszulki polo, marynarki, okrycia wierzchnie [odzież], płaszcze, kurtki, spodnie, swetry, golfy, kamizelki, bielizna dla mężczyzn,
bokserki, skarpety, apaszki [chustki], paski [odzież], paski skórzane
[odzież], poszetki, krawaty, muszki, kaszkiety, szelki, rękawiczki, szale,
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, garnitury, koszule, koszulki, koszulki polo, marynarki,
okrycia wierzchnie [odzież], płaszcze, kurtki, spodnie, swetry, golfy,
kamizelki, bielizna dla mężczyzn, bokserki, skarpety, apaszki [chustki], paski [odzież], paski skórzane [odzież], poszetki, krawaty, muszki,
kaszkiety, szelki, rękawiczki, szale.
(111) 339102
(220) 2020 09 22
(210) 518496
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bankier.pl
(540)

(591) czerwony, granatowy
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów na reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi
w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
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i usług dla osób trzecich, administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie
informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza
świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, dokonywanie uzgodnień w zakresie
reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne
publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, informacja marketingowa, kampanie
marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń
reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing
bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing
imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny,
marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych,
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, oceny szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, optymalizacja dla
wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie
losowania nagród w celach reklamowych, planowanie strategii marketingowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie,
produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
produkcja materiałów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych
do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych,
produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań
wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja reklam, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodarczej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich,
promowanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszczanie
reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie
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dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów
reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie i umieszczanie
reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, przygotowywanie planów
marketingowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, publikowanie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych stron
internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produktów i usług
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama
za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), reklamy online, reklamy prasowe (przygotowywanie-), reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozwijanie koncepcji reklamowych, rozpowszechnianie danych
związanych z reklamą, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej,
sporządzanie raportów do celów marketingowych, teksty (tworzenie
reklamowych i sponsorowanych-), telemarketing, tworzenie reportaży
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, udostępnianie raportów marketingowych,
udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji
związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usługi agencji reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingowe, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci
cyfrowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi planowania w zakresie
reklamy, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu,
usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu
mediów audiowizualnych, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe
dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe i marketingowe, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów
łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe,
promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie
promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi
reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z rekrutacją
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personelu, usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe
związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej,
usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie marketingu produktów,
usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
teleksu, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie
reklamy, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie
strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi
współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością online,
usługi związane z publiczną prezentacją produktów, wprowadzanie
na rynek nowych produktów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji
produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, wykonywanie materiałów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń dla
osób trzecich, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie promocją sławnych
osób, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 38
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, interaktywne
przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi wideotekstowe, mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, pakietowa transmisja danych
i obrazów, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie [transmisja] wiadomości, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci
multimedialnych, przesyłanie wiadomości, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), telekomunikacja informacyjna, telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych,
telematyczna transmisja danych i przekaz plików, transfer cyfrowy danych, transmisja danych, transmisja danych na rzecz osób trzecich,
transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja dźwięku, wideo
i informacji, transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, transmisja
dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych,
transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, transmisja filmów
wideo, transmisja informacji do celów biznesowych, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów
telekomunikacyjnych, transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja informacji poprzez kody telematyczne,
transmisja informacji do celów domowych, transmisja informacji
w dziedzinie audiowizualnej, transmisja informacji z baz danych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
transmisja krótkich wiadomości, transmisja krótkich wiadomości
[SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,
transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem
sieci, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja wiadomości i aktualności, transmisja wiadomości i obrazów, usługi agencji prasowej [komunikacja], usługi agencji
prasowych, usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, wideokonferencje, wirtualne pokoje rozmów [chatroom]
zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wysyłanie,
otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor-
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towe, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, konferencje
(organizowanie i obsługa), usługi w zakresie szkoleń na odległość,
usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(111) 339103
(220) 2020 09 22
(210) 518497
(151) 2021 02 10
(441) 2020 10 26
(732) USZYCKI DANIEL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Finansowe Niebo
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, ubezpieczenia,
41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 339104
(220) 2020 09 22
(210) 518502
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) WITUŃ BEATA BODY EVOLUTION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Body Evolution studio modelowania sylwetki
(540)

(591) różowy, szary
(531) 02.03.23, 27.05.01, 26.11.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi doradztwa związane z odchudzaniem.
(111) 339105
(220) 2020 09 18
(210) 518518
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) OLEJNIK MAŁGORZATA, KUSZNIERUK MARLENA OXYWENT
SPÓŁKA CYWILNA, Trzeszkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) oxywent
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalowanie, konserwacja,
naprawa systemów odkurzania centralnego, montaż, konserwacja
i naprawa instalacji centralnego ogrzewania, serwisowanie urządzeń
do wentylacji, modernizacja instalacji do wentylacji budynków, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych .
(111) 339106
(220) 2020 09 16
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) EUROPANELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROPANELS
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12

(210) 518527
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(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, płyty warstwowe budowlane, płyty warstwowe kompozytowe w okładzinach metalowych i/lub elastycznych, płyty i panele w okładzinach metalowych i/lub elastycznych,
płyty warstwowe w okładzinach metalowych do produkcji bram,
płyty metalowe: ścienne (zewnętrzne i wewnętrzne), dachowe, sufitowe, bramy, drzwi, okna metalowe, materiały budowlane pokrywane metalem, blachy budowlane, blacha trapezowa, metalowe okładziny i osłony: drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki
metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, drobne wyroby metalowe: 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, kable, druty i łańcuchy, z metalu, nakrętki,
sworznie i zamknięcia, z metalu, architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, okucia
metalowe, rury i rurki metalowe, 17 artykuły i materiały izolacyjne
i zabezpieczające, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, artykuły
i materiały termoizolacyjne, materiały wypełniające, uszczelniające,
materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, materiały izolacyjne
stosowane w dekarstwie, materiały ciepłochronne, materiały dźwiękoszczelne, folie izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne materiały ognioodporne, budowlane materiały o właściwościach paraizolacyjnych, budowlane materiały wiatroizolacyjne,
zaprawy izolacyjne, włókniny i tkaniny izolacyjne, maty izolacyjne,
wełna mineralna [materiał izolacyjny], płyta izolacyjna wykonana
z wełny mineralnej, wełna szklana do użytku jako materiał izolacyjny,
wełna mineralna, 27 pokrycia ścian i sufitów, wykładziny podłogowe, płytki wykładzinowe, linoleum, maty, dywany, dekoracje ścienne
(nietekstylne), obicia ścienne (nie z materiałów tekstylnych), pokrycia
ścienne, ścienne materiały wykończeniowe (nietekstylne), wyścielane okładziny ścienne, sufitowe i podłogowe.

(111) 339107
(220) 2020 09 17
(210) 518528
(151) 2021 02 10
(441) 2020 10 26
(732) MZN PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Grupa Morizon-Gratka
(510), (511) 35 reklama, ogłoszenia reklamowe, ogłoszenia reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, agencje reklamowe, promocje sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo
w zakresie reklamy, 36 kredyty hipoteczne i usługi finansowania,
wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, bankowość hipoteczne i pośrednictwo hipoteczne, 38 telekomunikacja, 41 usługi w zakresie
publikacji pism, książek, informacji elektronicznej-ogłoszeń on-line,
szkolenia biznesowe, 42 usługi w zakresie tworzenia stron on-line,
administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych.
(111) 339108
(220) 2020 10 22
(210) 518529
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE PZZ
W STOISŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA, Stoisław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MŁYNY STOISŁAW
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
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(510), (511) 30 mąki żytnie, mąki pszenne, mąka owsiana, mąka jęczmienna, zarodki pszenne, kasza manna, kasza manna błyskawiczna,
kasze jęczmienna, płatki owsiane górskie błyskawiczne, płatki jęczmienne, kasza gryczana, otręby pszenne spożywcze, otręby owsiane
spożywcze, kasza owsiana, kasza żytnia.

(111) 339109
(220) 2020 09 18
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) Pizza Hut International, LLC, Plano (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOW THAT’S DELIVERING
(540)

(210) 518532

(591) czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne i restauracyjne usługi na wynos, usługi restauracji szybkiej
obsługi, restauracje samoobsługowe i punkty restauracji szybkiej
obsługi, bary szybkiej obsługi (snack bars), kafeterie, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), usługi restauracyjne na wynos z możliwością dostawy
żywności do domu, w szczególności pizzy, dostarczanie informacji,
w tym online i za pomocą aplikacji mobilnych, o usługach zaopatrzenia w żywność i napoje .
(111) 339110
(220) 2020 09 17
(210) 518535
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) FUCHS CZESŁAW P.P.U.H. DOM I STYL, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fuchs Furniture
(540)

(531) 26.03.01, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 20 biurka, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, akcesoria do przechowywania ubrań, barki [meble], boazeria meblarska, dekoracyjne listwy wykończeniowe
z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania
do mebli robionych na wymiar, drzwi do mebli, elementy meblowe,
elementy mocujące do mebli, niemetalowe, elementy mocujące
do półek, niemetalowe, fotele, etażerki, fronty do szaf i szafek, fronty
do szafek, fronty szuflad, gabloty inne niż chłodnicze lady przeszklone, kanapy, kółka samonastawne, komody, komplety mebli do salonu, konsole-meble, kredensy, krzesła, łazienkowe umywalki obudowane szafką, meble, meble biurowe, meble do pokojów dziecinnych,
meble do przechowywania, meble drewniane, meble gięte, meble
łazienkowe, meble kuchenne, meble domowe, meble skórzane, meble stylizowane, meble wypoczynkowe, meblościanki, niemetalowe
części mebli, niemetalowe uchwyty do mebli, niemetalowe uchwyty do szuflad, uchwyty ceramiczne do mebli, uchwyty z tworzyw
sztucznych do mebli, niemetalowy osprzęt do szafek, nogi do mebli,
nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, okucia mebli niemetalowe, panele meblowe, płyty meblowe, podnóżki, dopasowane pokrycia z materiałów tekstylnych na meble, półki-meble,
pufy-meble, ramy, regały, rozkładane meble z obiciem, sofy, stoliki,
stoliki kawowe, stoliki nocne, stoły, szafki, szafki łazienkowe, szafy,
szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, toaletki, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań do mebli i haczyki na ubrania, witryny,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby
stolarskie, zestawy części-sprzedawane razem z których montuje
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się meble, zestawy mebli, meble RTV, witryny meblowe, biblioteki-meble, blaty i lady meblowe, ścianki działowe, 40 oprawianie dzieł
sztuki, oprawianie obrazów, produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, produkcja mebli na zamówienie,
profilowanie mebli, stolarstwo meblowe, usługi stolarskie, złocenie,
srebrzenie, nakładanie powłok ochronnych na meble, obróbka drewna, 42 projektowanie mebli, projektowanie akcesoriów i okuć meblowych, projektowanie wyposażenia mebli, projektowanie rozmieszczenia mebli, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz
komercyjnych, projektowanie wnętrz budynków, usługi architektury
wnętrz, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, biur i lokali usługowych, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz.

(111) 339111
(220) 2020 09 17
(210) 518545
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) TRYTON BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYTON BUSINESS HOUSE
(540)

(591) czarny, granatowy, beżowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi zarządzania nieruchomościami biurowymi,
usługi wynajmu nieruchomości biurowych.
(111) 339112
(220) 2020 09 16
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOSPEL
(540)

(210) 518562

(591) złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 11 promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, dmuchawy kominowe, kanały dymowe, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], filtry
do wyciągów spalin w instalacjach domowych i przemysłowych,
filtry do klimatyzacji, zasuwy [ogrzewnictwo], urządzenia i maszyny
do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne,
urządzenia do chłodzenia powietrza, regeneratory ciepła, wymienniki ciepła, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub
wody, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne,
wyciągi kuchenne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego,
agregaty klimatyzacyjne, wentylatory dachowe, wentylatory pokojowe, wentylatory wyciągowe, wentylatory wywiewne, wentylatory
osiowe do klimatyzacji, wentylatory ssące, 35 organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej promiennikowych ogrzewaczy do pomieszczeń, grzejników elektrycznych, elementów grzejnych, dmuchaw kominowych, kanałów kominowych,
wentylatorów do instalacji klimatyzacyjnych, filtrów do wyciągów
spalin w instalacjach domowych i przemysłowych, filtrów do klimatyzacji, zasuw dla ogrzewnictwa, urządzeń i maszyn do oczyszczania
powietrza, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń do chłodzenia powietrza, re-
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generatorów ciepła, wymienników ciepła, urządzeń jonizujących
do oczyszczania powietrza lub wody, wyciągów wentylacyjnych
do laboratoriów, wyciągów wentylacyjnych, wyciągów kuchennych,
wentylatorów elektrycznych do użytku osobistego, agregatów klimatyzacyjnych, wentylatorów dachowych, wentylatorów pokojowych, wentylatorów wyciągowych, wentylatorów wywiewnych,
wentylatorów osiowych do klimatyzacji, wentylatorów ssących, prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej promiennikowych ogrzewaczy do pomieszczeń, grzejników elektrycznych, elementów grzejnych, dmuchaw kominowych, kanałów kominowych, wentylatorów
do instalacji klimatyzacyjnych, filtrów do wyciągów spalin w instalacjach domowych i przemysłowych, filtrów do klimatyzacji, zasuw
dla ogrzewnictwa, urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza,
instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń do chłodzenia powietrza, regeneratorów
ciepła, wymienników ciepła, urządzeń jonizujących do oczyszczania
powietrza lub wody, wyciągów wentylacyjnych do laboratoriów, wyciągów wentylacyjnych, wyciągów kuchennych, wentylatorów elektrycznych do użytku osobistego, agregatów klimatyzacyjnych, wentylatorów dachowych, wentylatorów pokojowych, wentylatorów
wyciągowych, wentylatorów wywiewnych, wentylatorów osiowych
do klimatyzacji, wentylatorów ssących.

(111) 339113
(220) 2020 09 23
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) BARWA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Open Sky
(510), (511) 6 sufity podwieszane z metalu.

(210) 518564

(111) 339114
(220) 2020 09 23
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) BARWA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vario
(510), (511) 6 sufity podwieszane z metalu.

(210) 518566

(111) 339115
(220) 2020 09 23
(210) 518570
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) Gruma, S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia, N.L. (MX)
(540) (znak słowny)
(540) MISSION
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty
mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, dipy do przekąsek, w tym dip z guacamole, dip z kwaśnej śmietany, dip z sera, dip z fasoli, przetworzone papryczki jalapeno, papryczki jalapeno konserwowane, 30 kawa,
herbata, kakao i kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
przyprawowe, przyprawy, lód, tortille, wrapy, podpłomyki, chleb
pita, kieszonki z chleba pita, chapatti, chleb naan, roti, piadina (włoski płaski chleb), chleb libański, chleb, muszle do taco, danie na bazie
tortilli (tostadas), danie na bazie tortilli z dodatkami (gorditas), spody
do pizzy, spody do pizzy z chrupkiego ciasta, chipsy tortilla, chrupki
kukurydziane, przekąski na bazie kukurydzy, przyprawy do taco, sos
do taco, sos serowy, salsa, salsa fasolowa, zestawy dań zawierające
zestawy do dań taco, zestawy do dań burrito, zestawy do dań fajita
zawierające dowolne tortille, wrapy, muszle taco, przyprawy, sosy serowe, dresing, salsy.
(111) 339116
(220) 2020 09 23
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) BARWA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VarioSCC
(510), (511) 6 sufity podwieszane z metalu.

(210) 518572
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(111) 339117
(220) 2020 09 23
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) BARWA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SCC T24/T15
(510), (511) 6 sufity podwieszane z metalu.
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(210) 518574

(111) 339118
(220) 2020 09 22
(210) 518580
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) vitrylex
(510), (511) 10 rękawice do celów: medycznych, weterynaryjnych,
stomatologicznych, kosmetologicznych, rehabilitacyjnych, higienicznych, rękawice jałowe chirurgiczne, rękawice do użytku podczas operacji, rękawice do użytku w szpitalach, rękawiczki ochronne
do celów medycznych, rękawice do stosowania przez pracowników
medycznych, rękawice laboratoryjne, rękawice diagnostyczne jałowe i niejałowe, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, rękawice do masażu, rękawice do zastosowania w studiach
tatuaży, podczas wykonywania tatuaży oraz usługach fryzjerskich,
rękawice do pielęgnacji zdrowia i urody, odzież ochronna do celów
medycznych, diagnostyczne osłony na palce, maski ochronne do celów medycznych, maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne, fartuchy
chirurgiczne, ubrania operacyjne, ubrania chirurgiczne, ochraniacze
na obuwie (na sale operacyjne, do szpitali, przychodni), obłożenia
pola operacyjnego, chirurgiczne prześcieradła, pościel do celów
medycznych, bandaże, bandaże elastyczne medyczne, serwety chirurgiczne, indywidualne zestawy z medycznymi materiałami jednorazowymi (custom pack, zestawy cpt), ortopedyczne opatrunki
uciskowe, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych,
opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, opaski gipsowe, bandaże elastyczne (bandaże), elastyczne opaski ściągające na kostki,
nadgarstki, łokcie lub kolana, opaski elastyczne do unieruchamiania
stawów, opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski dla
osób cierpiących na łokieć tenisisty, kompresy termoelektryczne, termoelektryczne kompresy do użytku medycznego, skarpety, rajstopy, podkolanówki kompresyjne, chemicznie aktywowane kompresy
do celów medycznych, wyściółki do ortopedycznych opatrunków
gipsowych, opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, osłony
do przyrządów medycznych, osłony na aparaturę, osłony na kable,
osłony na kamery urządzeń medycznych, cpt-zindywidualizowane
zestawy operacyjne, osłony protetyczne na kończyny, ramy do osłon
do znieczulenia ogólnego, osłony na twarz do użytku chirurgicznego, medycznego, dentystycznego lub weterynaryjnego, osłony
na oczy do użytku chirurgicznego, medycznego, dentystycznego
lub weterynaryjnego, osłonki na sutki do użytku osobistego, osłony
na twarz do użytku przez personel medyczny, osłony protetyczne
na kończyny, osłony na kończyny, podkłady celulozowe i celulozowofoliowe pod pacjenta, koszule pacjenta, spodenki do kolonoskopii, spódniczki ginekologiczne, komplety pościeli jednorazowej
do celów medycznych, kieszenie foliowe na narzędzia i materiał opatrunkowy, folia chirurgiczna, zestawy do porodu dla ojca, ręczniki
celulozowe i wiskozowe do celów medycznych, podkładki i poduszki
przeciwodleżynowe, taśmy samoprzylepne do celów medycznych,
rolki stomatologiczne, podkładki stomatologiczne, filtry do krwi,
filtry do żył, filtry przeciwzatorowe, membrany do filtrowania [medyczne], filtry świetlne do użytku medycznego, filtry z zasilaniem
do użytku medycznego, maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, aplikatory, dozowniki, podajniki i dyspensery preparatów i produktów antyseptycznych, dezynfekujących, higienicznych
i medycznych, 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papierowe,
opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania foliowe i z tworzyw sztucznych, opakowania papierowo-foliowe, druki, książki,
publikacje, materiały szkoleniowe i instruktażowe, reklamowe i informacyjne, materiały piśmienne, opakowania papierowo-foliowe
do rękawic chirurgicznych, ręczniki papierowe, chusteczki i serwetki
papierowe, ręczniki celulozowe i wiskozowe, chusteczki higieniczne,
taśmy samoprzylepne do celów biurowych, 21 rękawice do użytku
domowego, rękawice do prac domowych) i ogrodniczych), rękawice ogrodnicze, rękawice kuchenne, rękawice do użytku domowego,
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rękawice do piekarnika, rękawice do piecyków, rękawice do grilla,
rękawice do peelingu, rękawice do polerowania, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do czyszczenia, rękawice ochronne jednorazowe
i wielorazowe do użytku domowego, prac domowych i ogrodniczych do zastosowania jako środek ochrony indywidualnej, rękawice
do kontaktu z żywnością, dozowniki, dyspensery, podajniki-mydła,
papieru, chusteczek, artykułów higienicznych, serwetek, środków
czystości, pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem, osobiste
dozowniki do tabletek lub pigułek, do użytku domowego.

(111) 339119
(220) 2020 09 22
(210) 518581
(151) 2021 02 15
(441) 2020 11 02
(732) AQUA-R.FABRIS, F.MARZOCCHI SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAQARO
(510), (511) 30 bułki, chleb, chleb tramezzino, kanapki, kanapki tramezzini, kanapki panini, kanapki charakterystyczne dla włoskiego regionu Wenecja Euganejska (Veneto), placki, piadina, kawa, 31 ostrygi
żywe.
(111) 339120
(220) 2020 09 22
(151) 2021 02 15
(441) 2020 11 02
(732) KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RE:MODELING
(540)

(210) 518585

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 wypełnienia skóry do wstrzykiwania.
(111) 339121
(220) 2020 09 22
(210) 518589
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) TRALALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRALALA
(540)

(591) czarny, niebieski, zielony, różowy, brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.18, 02.09.01, 04.05.02, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody.
(111) 339122
(220) 2020 09 22
(210) 518591
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) A.S.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KANGUREK
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
sprzedaży towarów: kosmetyki dla dzieci, jednorazowe pieluchy papierowe dla małych dzieci, preparaty dietetyczne dla dzieci, sztućce dla dzieci, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, kaski
ochronne dla dzieci, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń
dydaktycznych, artykuły do karmienia i smoczki, butelki do karmienia dzieci, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, smoczki dla
dzieci, domowe podgrzewacze do butelek dziecięcych [elektryczne],
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budki do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do użycia w pojazdach, rowery dziecięce, uprzęże do wózków dziecięcych, wózki dziecięce, instrumenty muzyczne dla dzieci, książki
dla dzieci, pudełka z farbami dla dzieci, parasole i parasolki, szelki
do prowadzenia dzieci, skrzynki i pudełka na zabawki, chodziki dla
dzieci, kosze do noszenia dzieci, łóżeczka dla dzieci, meble do pokojów dziecinnych, pościel do łóżeczek dziecięcych, kubeczki do karmienia dzieci, nocniki dla dzieci, kocyki dziecięce, narzuty do łóżeczek dziecięcych, nakrycia głowy, buty dziecięce, czepki damskie,
dziecinne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci,
koszulki dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kombinezony dla
niemowląt i małych dzieci, odzież dziecięca, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, baseny kąpielowe [zabawki], czterokołowe pojazdy dla
dzieci [zabawki] dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki, dmuchane zabawki do jeżdżenia, drewniane klocki
do budowania [zabawki], elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektryczne zabawki [figurki] akcji,
figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], hulajnogi [zabawki],
inteligentne pluszowe zabawki, klocki do budowy [zabawki], kolejki
zabawki, konie na biegunach [zabawki], leżaczki bujane (zabawki),
huśtawki dla dzieci, maty z puzzli piankowych [zabawki] miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], modele konstrukcji w zmniejszonej skali [zabawki], modele pojazdów
w zmniejszonej skali [zabawki], modele [zabawki], nadmuchiwane
zabawki do kąpieli, pistolety na wodę [zabawki], nakręcane chodzące zabawki, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], pojazdy sterowane
radiowo [zabawki], pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne,
repliki zwierząt jako zabawki, roboty zabawki sterowane za pomocą radia, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], zabawki dla dzieci,
mechaniczne zabawki akcji, zabawki dla niemowląt, zabawki do jeżdżenia, zabawki do ciągnięcia, zabawki do piaskownicy, zabawki
do rysowania, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, zabawki
do użytku na zewnątrz, zabawki do wody, zabawki do zawieszania
w łóżeczkach dziecięcych, zabawki edukacyjne, zabawki modułowe,
zabawki inteligentne, zabawki pluszowe, zabawki-pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zestawy modeli do składania [zabawki], artykuły do zabawy dla dzieci.

(111) 339123
(220) 2020 09 22
(210) 518592
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROGMAN
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania] w dziedzinie regulacji, finansów, księgowości, płac, medycyny
i zasobów ludzkich do wykorzystania w zarządzaniu szkołami, szpitalami i organami rządowymi, 42 udostępnianie oprogramowania
nie do pobrania w dziedzinie regulacji, finansów, księgowości, płac,
medycyny i zasobów ludzkich do wykorzystania w zarządzaniu szkołami, szpitalami i organami rządowymi.
(111) 339124
(220) 2020 09 22
(210) 518593
(151) 2021 02 15
(441) 2020 11 02
(732) CENTRUM REHABILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rehabilis
(540)

(591) szary, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.07, 26.13.01, 02.01.23
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 339125
(151) 2021 02 17

(220) 2020 09 23
(441) 2020 11 02

(210) 518595
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(732) LATOCHA JAKUB, Pewel Mała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIELSKIEWAGI www.bielskiewagi.pl
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 17.03.03, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 cyfrowe wagi łazienkowe, cyfrowe wagi łyżkowe, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, elektroniczne wagi do użytku osobistego, elektroniczne wagi do użytku kuchennego, instalacje wagowe,
mówiące wagi, podręczne wagi elektroniczne, przenośne cyfrowe
wagi do bagażu, przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, przyrządy
do pomiaru wagi, przyrządy po pomiaru wagi, urządzenia i przyrządy
wagowe do jednostek umownych, wagi analizujące masę ciała, wagi
czynników chłodniczych, wagi dla niemowląt, wagi do celów medycznych, wagi do listów do użytku biurowego, wagi do listów, wagi
do listów do użytku domowego, wagi do pomiaru tkanki tłuszczowej
do użytku domowego, wagi elektroniczne, wagi elektryczne, wagi
kieszonkowe, wagi kuchenne, wagi kontrolne, wagi łazienkowe, wagi
pocztowe, wagi pomostowe, wagi precyzyjne, wagi sprężynowe, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące.
(111) 339126
(220) 2020 09 22
(210) 518604
(151) 2021 02 15
(441) 2020 11 02
(732) ROMAŃCZYK FABIAN NEW ASTE, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) click leaders
(510), (511) 35 marketing internetowy, marketing cyfrowy, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, informacja marketingowa,
reklama i marketing, administrowanie dotyczące marketingu, usługi
marketingu bezpośredniego, dostarczanie informacji marketingowej,
przygotowywanie planów marketingowych, usługi agencji marketingowych, planowanie strategii marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, analiza trendów marketingowych, pomoc
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu: porady
w zakresie marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, usługi w zakresie
marketingu produktów, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu,
usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie
marketingu, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe online,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, doradztwo
w zakresie zarządzania marketingowego, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, świadczenie doradczych
usług marketingowych dla producentów, marketing towarów i usług
na rzecz innych, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 42 tworzenie stron internetowych,
projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie
stron internetowych, projektowanie stron głównych, hosting stron internetowych, tworzenie stron elektronicznych, programowanie stron
internetowych, aktualizowanie stron internetowych, kompilacja stron
internetowych, projektowanie komputerowych stron internetowych,
programowanie spersonalizowanych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych,
projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych,
projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych,
doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron
internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
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projektowanie i opracowywanie stron internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, hosting stron internetowych
w Internecie, tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, aktualizowanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja
stron głównych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, aktualizacja stron głównych
dla osób trzecich, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych
osobom trzecim, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych, projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron www, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie
stron internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie
i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapisanych
elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
www w Internecie, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania,
wdrażanie programów komputerowych w sieciach, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego .

(111) 339127
(220) 2020 09 22
(210) 518608
(151) 2021 02 15
(441) 2020 11 02
(732) Pb8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENERGY KING
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory zapłonowe.
(111) 339128
(220) 2020 09 22
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) GUL MAREK, Strzeszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stary Młyn DWOREK & KONIE STRZESZYN
(540)

(210) 518612

(531) 07.01.01, 07.01.25, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, promocja podróży, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, promocja sprzedaży, usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów
delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bez-
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alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
mlecznymi, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
alkoholowymi, 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, organizowanie konferencji, organizowanie balów, organizowanie rozrywki,
organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, jeździectwo, nauka jazdy
konnej, 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi
kateringowe, usługi restauracji hotelowych, organizowanie posiłków
w hotelach, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami,
udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie przyjęć weselnych [żywność i napoje], usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, oferowanie żywności i napojów dla
gości, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, organizowanie bankietów, agroturystyka, hotele dla zwierząt.

(111) 339129
(220) 2020 09 22
(210) 518613
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) PISKOREK DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kęty (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PINOKIO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada, lemoniada, soki,
woda mineralna.
(111) 339130
(220) 2020 09 22
(210) 518616
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.11.06, 26.11.13, 26.13.01
(510), (511) 41 administrowanie usługami rozrywkowymi, administrowanie działalnością kulturalną, dyskoteki, imprezy kulturalne,
imprezy taneczne, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo,
nocne kluby, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie imprez
muzycznych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizowanie występów muzycznych na żywo,
udostępnianie obiektów i sprzętów do występów grup muzycznych
na żywo, usługi klubów nocnych, usługi koncertów muzycznych, 43
przygotowywanie posiłków i napojów, puby, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi ogródków
piwnych.
(111) 339131
(220) 2020 09 22
(151) 2021 03 15
(441) 2020 11 23
(732) CHAAYA MARIO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) le goût CHOCOLAT & CAFÉ
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.01

(210) 518621
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(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, wyroby cukiernicze, kawa,
kakao, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, ciastka, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], bułeczki z czekoladą, bułeczki słodkie, gofry, jogurt mrożony
(lody spożywcze), lody, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, orzechy
w czekoladzie, galaretki owocowe [słodycze], pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, tarty
(z owocami), wyroby czekoladowe do dekoracji ciast.

(111) 339132
(220) 2020 09 22
(210) 518627
(151) 2021 02 18
(441) 2020 11 02
(732) GUGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rapaty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻOWA PANTERA
(540)

(591) różowy, fioletowy
(531) 03.01.01, 03.01.04, 03.01.16, 17.02.13, 27.05.01, 29.01.12
(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, podkoszulki, 41 impresariat artystyczny, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tłumaczenia, kierownictwo artystyczne artystów estradowych, usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe,
usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo
i muzea, usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi w zakresie
gier wideo, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, mastering płyt, realizacja rozrywki na żywo, usługi studia nagrań, realizacja transmisji radiowych, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej,
nie do pobrania, z Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie koncertów, usługi festiwali muzycznych, usługi
rozrywkowe świadczone przez muzyków.
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(111) 339133
(220) 2020 09 22
(210) 518633
(151) 2021 02 18
(441) 2020 11 02
(732) KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMER cross-linked sodium hyaluronate gel for plastic
surgery
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 wypełnienia skóry do wstrzykiwania.
(111) 339134
(220) 2020 09 22
(151) 2021 02 18
(441) 2020 11 02
(732) KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXTRA
(540)

(210) 518635

(531) 19.13.03, 07.05.08, 27.05.01
(510), (511) 5 wypełnienia skóry do wstrzykiwania.
(111) 339135
(220) 2020 09 22
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) re:lift
(540)

(210) 518638

(591) różowy, szary
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 wypełnienia skóry do wstrzykiwania.
(111) 339136
(220) 2020 09 22
(210) 518640
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) KWIATKIEWICZ ANNA THEMA SOLUTIONS, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZU MANIA
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria, 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 i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria wykonana
z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych,
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biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżuteria],
bransoletki na kostkę, bransoletki z metali szlachetnych, bransolety,
diademy, diament [nieobrobiony], diamenty, kamienie jubilerskie,
kamienie szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, kamienie szlachetne [klejnoty], kolczyki do uszu, kolczyki, kolczyki-koła,
kolczyki wiszące, metale szlachetne, metale szlachetne i ich stopy,
naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], naszyjniki powlekane srebrem, naszyjniki z metali szlachetnych, naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki „śliniaki”, obrączki ślubne, pierścienie jako ozdoby, pierścienie
platynowe, pierścionki, pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria]
z metali szlachetnych: pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki powlekane srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki w całości z drogich kamieni, pierścionki jako wyroby jubilerskie,
pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote, spinki do krawatów, spinki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, spinki do krawatów
z metali szlachetnych, spinki do mankietów, spinki do mankietów
i krawatów, spinki do mankietów pokryte metalami szlachetnymi,
spinki do mankietów posrebrzane, spinki do mankietów wykonane
z imitacji złota, spinki do mankietów wykonane ze złota, srebrne
bransoletki: srebrne kolczyki, srebrne naszyjniki, srebrne pierścionki,
wyroby biżuteryjne: wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyroby jubilerskie do osobistej
ozdoby: wyroby jubilerskie do użytku osobistego, wyroby jubilerskie
pokryte stopami metali szlachetnych: wyroby jubilerskie pokryte
metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra,
wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie
z kamieniami szlachetnymi, złote bransoletki, złote kolczyki, złote
łańcuszki: złote naszyjniki, 35 organizowanie aukcji internetowych,
prowadzenie aukcji, organizowanie aukcji, usługi aukcyjne online,
usługi aukcyjne, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji: przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej,
przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, reklama, publikacja
reklam, przygotowywanie reklam, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich: usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów jubilerskich: reklama i marketing, przygotowanie i rozmieszczanie reklam: rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, 45
wypożyczanie biżuterii, wynajem zegarków, wypożyczanie ozdób
osobistych.

(111) 339137
(220) 2020 09 22
(210) 518641
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) FUNDACJA ZESZYTÓW LITERACKICH W LIKWIDACJI,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZESZYTY LITERACKIE ZL
(540)

(531) 27.05.01, 02.09.18, 13.01.05
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe
i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 35
reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalnością gospodarczą prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, ba-
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dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(111) 339138
(220) 2020 09 22
(210) 518639
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aukcja Wypowiedzianych Kontraktów Leasingowych
Gardocki Service
(510), (511) 35 usługi aukcyjne, 36 leasing finansowy, usługi finansowania, informacje finansowe, 39 wynajem samochodów.
(111) 339139
(220) 2020 09 22
(210) 518642
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732) GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wtórny Rynek Leasingowy Giełda Kontraktów Gardocki
Service
(510), (511) 36 leasing finansowy, usługi finansowania, informacje finansowe, 39 wynajem samochodów.
(111) 339140
(220) 2020 09 22
(210) 518644
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) KWIATKIEWICZ ANNA THEMA SOLUTIONS, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIZUMANIA
(510), (511) 14 biżuteria, 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 i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria wykonana
z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych,
biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżuteria],
bransoletki na kostkę, bransoletki z metali szlachetnych, bransolety,
diademy, diament [nieobrobiony], diamenty, kamienie jubilerskie,
kamienie szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, kamienie szlachetne [klejnoty], kolczyki do uszu, kolczyki, kolczyki-koła,
kolczyki wiszące, metale szlachetne, metale szlachetne i ich stopy,
naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], naszyjniki powlekane srebrem, naszyjniki z metali szlachetnych, naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki „śliniaki”, obrączki ślubne, pierścienie jako ozdoby, pierścienie
platynowe, pierścionki, pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria]
z metali szlachetnych: pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki powlekane srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki w całości z drogich kamieni, pierścionki jako wyroby jubilerskie,
pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote, spinki do krawatów, spinki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, spinki do krawatów
z metali szlachetnych, spinki do mankietów, spinki do mankietów
i krawatów, spinki do mankietów pokryte metalami szlachetnymi,
spinki do mankietów posrebrzane, spinki do mankietów wykonane
z imitacji złota, spinki do mankietów wykonane ze złota, srebrne
bransoletki: srebrne kolczyki, srebrne naszyjniki, srebrne pierścionki,
wyroby biżuteryjne: wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyroby jubilerskie do osobistej
ozdoby: wyroby jubilerskie do użytku osobistego, wyroby jubilerskie
pokryte stopami metali szlachetnych: wyroby jubilerskie pokryte
metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra,
wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie
z kamieniami szlachetnymi, złote bransoletki, złote kolczyki, złote
łańcuszki, złote naszyjniki, 35 organizowanie aukcji internetowych,
prowadzenie aukcji, organizowanie aukcji, usługi aukcyjne online,
usługi aukcyjne, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej,
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przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, reklama, publikacja
reklam, przygotowywanie reklam, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów jubilerskich, reklama i marketing, przygotowanie i rozmieszczanie reklam: rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, 45
wypożyczanie biżuterii, wynajem zegarków, wypożyczanie ozdób
osobistych.

(111) 339141
(220) 2020 09 22
(210) 518645
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732) GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SecondLease Gardocki Service
(510), (511) 36 leasing finansowy, usługi finansowania, informacje finansowe, 39 wynajem samochodów.
(111) 339142
(220) 2020 09 22
(210) 518646
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) E-DIAMENTY. PL T. KWIATKIEWICZ M. KWIATKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-DIAMENTY.PL
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04, 17.02.01, 17.02.04
(510), (511) 14 biżuteria, 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 i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria wykonana
z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych,
biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżuteria],
bransoletki na kostkę, bransoletki z metali szlachetnych, bransolety,
diademy, diament [nieobrobiony], diamenty, kamienie jubilerskie,
kamienie szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, kamienie szlachetne [klejnoty], kolczyki do uszu, kolczyki, kolczyki-koła,
kolczyki wiszące, metale szlachetne, metale szlachetne i ich stopy,
naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], naszyjniki powlekane srebrem, naszyjniki z metali szlachetnych, naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki „śliniaki”, obrączki ślubne, pierścienie jako ozdoby, pierścienie
platynowe, pierścionki, pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria]
z metali szlachetnych, pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki powlekane srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki w całości z drogich kamieni, pierścionki jako wyroby jubilerskie,
pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote, spinki do krawatów, spinki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, spinki do krawatów
z metali szlachetnych, spinki do mankietów, spinki do mankietów
i krawatów, spinki do mankietów pokryte metalami szlachetnymi,
spinki do mankietów posrebrzane, spinki do mankietów wykonane
z imitacji złota, spinki do mankietów wykonane ze złota, srebrne
bransoletki, srebrne kolczyki, srebrne naszyjniki, srebrne pierścionki,
wyroby biżuteryjne: wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyroby jubilerskie do osobistej
ozdoby, wyroby jubilerskie do użytku osobistego, wyroby jubilerskie
pokryte stopami metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte
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metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra,
wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie
z kamieniami szlachetnymi, złote bransoletki, złote kolczyki, złote
łańcuszki: złote naszyjniki, 35 organizowanie aukcji internetowych,
prowadzenie aukcji, organizowanie aukcji, usługi aukcyjne online,
usługi aukcyjne, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej,
przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, reklama, publikacja
reklam, przygotowywanie reklam, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów jubilerskich, reklama i marketing, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych.

(111) 339143
(220) 2020 09 24
(210) 518647
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 portmonetki,
imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, torby na kółkach, torby
turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 25 obuwie, paski do odzieży,
swetry, nakrycia głowy, skarpetki, koszule, garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie-odzież, rękawiczki-odzież, odzież ze skóry, apaszki,
apaszki-chustki, paski skórzane do odzieży, szaliki, 35 reklama, reklamy telewizyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklama korespondencyjna.
(111) 339144
(220) 2020 09 22
(210) 518664
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA EWELINA SYLWIA,
Choroszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TERMINUS GROUP
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, szary
(531) 18.01.07, 18.01.08, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 39 logistyka transportu, spedycja.
(111) 339145
(220) 2020 09 22
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) MAZUMDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK Multi Kebab
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 25.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.01

(210) 518670
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(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem restauracji, barów,
pubów, bistra, usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, restauracje z grillem,
usługi restauracyjne, organizowanie bankietów, restauracje dla turystów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie,
organizacja przyjęć [żywność i napoje], restauracje oferujące dania
na wynos, organizowanie bankietów, rezerwacja stolików w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, usługi restauracji fast-food, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi.

(111) 339146
(220) 2020 09 22
(210) 518676
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) AQUA-R.FABRIS, F.MARZOCCHI SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baqaro Pane Vino
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 30 bułki, chleb, chleb tramezzino, kanapki, kanapki tramezzini, kanapki panini, kanapki charakterystyczne dla włoskiego regionu Wenecja Euganejska (Veneto), placki, piadina, kawa, 31 ostrygi
żywe, 33 spritz, aperitify, cydr, napoje alkoholowe zawierające owoce, grzaniec, grzane wino, włoskie wino musujące, wino, 43 bary
szybkiej obsługi, kafeterie, bufety, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, kawiarnie, usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, catering, usługi
osobistych kucharzy, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, restauracje i bary serwujące dania kuchni włoskiej.
(111) 339147
(220) 2020 09 23
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) AS-BABUNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niemce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AS BABUNI 1992
(540)

(210) 518680
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(540)

(591) czerwony, biały
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12, 01.17.11
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon,
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki,
galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy
mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty
gotowe na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny,
35 badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże, organizowanie wystaw lub targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży
mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy,
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek,
produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe,
smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny,
produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny,
przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy
mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branż: spożywczej,
odzieżowej, obuwniczej.
(111) 339149
(220) 2020 09 23
(210) 518690
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
(540)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.01
(510), (511) 30 wyroby spożywcze na bazie mąki, makarony, kluski,
pierożki, potrawy na bazie mąki, kasze spożywcze, płatki zbożowe,
wafle, gofry, ciastka.
(111) 339148
(220) 2020 09 23
(210) 518689
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga POLSKI PRODUCENT

(591) granatowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.05.04, 26.05.12
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność.
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(111) 339150
(220) 2020 09 23
(210) 518691
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
(540)

(591) ciemnopomarańczowy, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 26.05.04, 26.05.12
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomościami, 43 udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje.
(111) 339151
(220) 2020 09 23
(210) 518692
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAŁTYCKI PARK NOWYCH TECHNOLOGII
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.13.25, 26.05.04, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomościami, 43 udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje.
(111) 339152
(220) 2020 09 23
(151) 2021 03 15
(441) 2020 11 23
(732) PIANPOL TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domostory
(540)

(210) 518693

(531) 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 07.01.24
(510), (511) 20 etykiety z tworzyw sztucznych, fiszbin jako surowiec
lub półprodukt, fotele, haki do zasłon, karnisze do zasłon, kanapy,
krzesła, krzesła tapicerowane, łóżka, materace, maty do przewijania
niemowląt, meble, meble tapicerowane, ochraniacze na szczebelki
do łóżeczek dla dzieci inne niż pościel parawany jako meble, pianka
morska, pościel oprócz bielizny pościelowej, osprzęt niemetalowy
do mebli, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, pulpity jako
meble, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rotang, sienniki, sploty
słomiane, stoły, stoliki, sznury do podwiązywania zasłon, taborety,
trzcina jako materiał do wyplatania, wyroby wikliniarskie, zasłony
bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, 24 adamaszek, ak-
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samit, tkaniny aramidowe, barchan, bawełniane tkaniny, bieżniki
stołowe, brokaty, brukam, całuny, ceraty stosowane jako obrusy,
drelichy, drogiet stosowany jako tkaniny, drukowane tkaniny perkalowe, dzianina, dżersej stosowany jako materiał, elastyczne materiały
tkane, filc, flanela stosowana jako tkanina, gaza, jedwab stosowany
jako tkanina, jutowe tkaniny, kaliko jako perkal, kapy, klejonka stosowana jako płótno klejowe, konopne tkaniny, kotary na drzwi [zasłony], krepa stosowana jako tkanina, krepon, lniane tkaniny, marabut
stosowany jako materiał, materiały lepkie przyklejane na gorąco,
materiały o wzorze trellis, materiały do tapicerki, materiały tekstylne
do filtrowania, materiały nieprzepuszczające gazów na balony, materiały pokryte motywami rysunkowymi do haftowania, materiały
tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, moleksin stosowany jako
tkanina, moskitiery, narzuty na łóżka jako lambrekiny, obicia ścienne
z materiałów tekstylnych, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], ostnicowe tkaniny,
pledy, płótno do haftu, płótno do przewijania niemowląt, płótno
klejowe inne niż do celów piśmiennych, podszewki jako tkaniny,
pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne, pościel, prześcieradła
stosowane jako tkaniny, ratyna stosowana jako tkanina, ręczniki, rolety tekstylne, sukna bilardowe, surówka stosowana jako materiał,
szenila, szewiot stosowana jako tkanina, tkaniny elastyczne, tkaniny
z rami, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tafta
stosowana jako tkanina, tiul, tkaniny obiciowe, tkaniny typu solid-woven, tkaniny wełniane, tkaniny wielowarstwowe, tkaniny na sita,
tkaniny tapicerskie i obiciowe, trykot stosowany jako materiał, włosianka stosowana jako materiał na worki, tkaniny wsypowe, zefir
stosowana jako tkanina, kompozyty tekstylno-gumowe w postaci
tkanin tekstylnych, w których co najmniej jedną warstwę stanowi
warstwa gumowa lub tkanina gumowana lub tkanina gumopodobna, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony, zasłony
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, 27 dywaniki, dywany,
kobierce, kompozyty tekstylno-gumowe w postaci podkładów lub
pokryć podłogowych tekstylnych w których co najmniej jedną warstwę stanowi warstwa gumowa lub tkanina gumowana, maty antypoślizgowe, maty gimnastyczne, maty z plecionej liny, linoleum,
maty z trzciny, ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, wykładziny podłogowe, tapeta, tapety tekstylne, 35 agencje importowe
i eksportowe, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, 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, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy, sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw,
usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów
włókienniczych i tekstylnych w hurtowni, sklepach, poprzez Internet,
sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli, tkanin meblowych, obiciowych
i tapicerskich, tkanin pościelowych: etykiety z tworzyw sztucznych,
fiszbin jako surowiec lub półprodukt, fotele, kanapy, krzesła, krzesła tapicerowane, łóżka, materace, maty do przewijania niemowląt,
meble, meble tapicerowane, parawany jako meble, pianka morska,
pościel, oprócz bielizny pościelowej, osprzęt niemetalowy do mebli,
poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, pulpity jako meble, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rotang, sienniki, sploty słomiane,
stoły, stoliki, sznury do podwiązywania zasłon, taborety, trzcina jako
materiał do wyplatania, wyroby wikliniarskie, zasłony bambusowe,
adamaszek, aksamit, tkaniny aramidowe, barchan, bawełniane tkaniny, bieżniki stołowe, brokaty, brukam, całuny, ceraty stosowane jako
obrusy, drelichy, drogiet stosowany jako tkaniny, drukowane tkaniny perkalowe, dzianina, dżersej stosowany jako materiał, elastyczne
materiały tkane, filc, flanela stosowana jako tkanina, gaza, jedwab
stosowany jako tkanina, jutowe tkaniny, kaliko jako perkal, kapy, klejonka stosowana jako płótno klejowe, konopne tkaniny, krepa stosowana jako tkanina, krepon, lniane tkaniny, marabut stosowany jako
materiał, materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały o wzorze
trellis, materiały do tapicerki, materiały tekstylne do filtrowania, materiały nieprzepuszczające gazów na balony, materiały pokryte motywami rysunkowymi do haftowania, materiały tekstylne nietkane,
materiały włókiennicze, moleksin stosowany jako tkanina, moskitiery, narzuty na łóżka jako lambrekiny, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, ostnicowe
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tkaniny, pledy, płótno do haftu, płótno do przewijania niemowląt,
płótno klejowe inne niż do celów piśmiennych, podszewki jako tkaniny, pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne, pościel, prześcieradła stosowane jako tkaniny, ratyna stosowana jako tkanina, ręczniki,
rolety tekstylne, sukna bilardowe, surówka stosowana jako materiał,
szenila, szewiot stosowana jako tkanina, tkaniny elastyczne, tkaniny
z rami, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny
imitujące skóry zwierzęce, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tafta stosowana jako tkanina, tiul, tkaniny obiciowe, tkaniny typu solid-woven, tkaniny wełniane, tkaniny wielowarstwowe, tkaniny na sita, tkaniny tapicerskie i obiciowe, trykot stosowany jako materiał, włosianka
stosowana jako materiał na worki, tkaniny wsypowe, zefir stosowana
jako tkanina, kompozyty tekstylno-gumowe w postaci tkanin tekstylnych w których co najmniej jedną warstwę stanowi warstwa gumowa lub tkanina gumowana lub tkanina gumopodobna, dywaniki,
dywany, kobierce, kompozyty tekstylno-gumowe w postaci podkładów lub pokryć podłogowych tekstylnych w których co najmniej
jedną warstwę stanowi warstwa gumowa lub tkanina gumowana,
maty antypoślizgowe, maty gimnastyczne, maty z plecionej liny, linoleum, maty z trzciny, ścienne tekstylne materiały wykończeniowe,
wykładziny podłogowe, gadżety dekoracyjne.

(111) 339153
(220) 2020 09 23
(210) 518699
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) Pizza Hut International, LLC, Plano (US)
(540) (znak słowny)
(540) AN EQUAL SLICE FOR EVERYONE
(510), (511) 36 usługi charytatywne w zakresie pomocy finansowej
osobom potrzebującym, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
zbieranie, administrowanie i dystrybucja funduszy charytatywnych,
43 usługi restauracyjne, usługi charytatywne mianowicie dostarczanie żywności i napojów osobom potrzebującym.
(111) 339154
(220) 2020 09 24
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) CHAUDHARY TAIMOUR, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORCE
(540)

(210) 518700

(531) 03.04.11, 03.04.24, 03.04.26, 24.01.09, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy.
(111) 339155
(220) 2020 09 25
(210) 518712
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) PODLACHA ROBERT PROFITURBO, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ProfiTurbo
(510), (511) 7 turbosprężarki, turbosprężarki do silników, turbosprężarki do silników pojazdów, turbosprężarki doładowujące do maszyn, części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych
i wodnych, pneumatyczne wtryskiwacze paliwa do silników, wtryskiwacze paliwa do silników, wtryskiwacze do maszyn, wtryskiwacze
paliwa, wtryskiwacze, wtryskiwacze paliwa do silników spalinowych
spalania wewnętrznego, wirniki do turbosprężarek, sprzęgła do maszyn, sprzęgła wałów [maszyny], układy wydechowe do pojazdów,
głowice planujące, głowice cylindrów do silników, głowice napinające będące częściami maszyn, głowice rozdzielaczy zapłonu [części silników wewnętrznego spalania], głowice cylindrów wykonane
z odlewów ze stopów metali lekkich [części do maszyn], filtry olejowe, filtry powietrza do silników, uszczelki głowic cylindrów, metalowe uszczelki silników do pojazdów, niemetalowe uszczelki silników
do pojazdów, uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, korbowody do maszyn, korbowody do silników pojazdów
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lądowych, korbowody [części silników spalinowych wewnętrznego
spalania], korbowody do maszyn, motorów i silników, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłoki do maszyn, tłoki do amortyzatorów,
tłoki do silników pojazdów, tłoki amortyzatorów tłokowych [części
silników], tłoki do silników pojazdów lądowych, tłoki [części maszyn
lub silników], tłoki do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
tłoki [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], tłoki
do kompresorów, kolektory [części silników], kolektory wydechowe do silników, kolektory rozdzielcze jako części układu wydechowego pojazdu, kolektory dystrybucyjne, stanowiące części maszyn
i silników, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: turbosprężarki, turbosprężarki do silników,
turbosprężarki do silników pojazdów, turbosprężarki doładowujące
do maszyn, części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, pneumatyczne wtryskiwacze paliwa do silników,
wtryskiwacze paliwa do silników, wtryskiwacze do maszyn, wtryskiwacze paliwa, wtryskiwacze, wtryskiwacze paliwa do silników spalinowych spalania wewnętrznego, wirniki do turbosprężarek, sprzęgła
do maszyn, sprzęgła wałów [maszyny], układy wydechowe do pojazdów, głowice planujące, głowice cylindrów do silników, głowice
napinające będące częściami maszyn, głowice rozdzielaczy zapłonu
[części silników wewnętrznego spalania], głowice cylindrów wykonane z odlewów ze stopów metali lekkich [części do maszyn], filtry
olejowe, filtry powietrza do silników, uszczelki głowic cylindrów, metalowe uszczelki silników do pojazdów, niemetalowe uszczelki silników do pojazdów, uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, korbowody do maszyn, korbowody do silników pojazdów
lądowych, korbowody [części silników spalinowych wewnętrznego
spalania], korbowody do maszyn, motorów i silników, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłoki do maszyn, tłoki do amortyzatorów,
tłoki do silników pojazdów, tłoki amortyzatorów tłokowych [części
silników], tłoki do silników pojazdów lądowych, tłoki [części maszyn
lub silników], tłoki do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
tłoki [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], tłoki
do kompresorów, kolektory [części silników], kolektory wydechowe
do silników, kolektory rozdzielcze jako części układu wydechowego
pojazdu, kolektory dystrybucyjne,stanowiące części maszyn i silników, 37 regulacja [tuning] pojazdów, usługi tuningu pojazdów,
usługi mechaniczne, malowanie pojazdów mechanicznych, mycie
pojazdów mechanicznych, konserwacja pojazdów mechanicznych,
strojenie silników pojazdów mechanicznych, naprawa wykończenia
w pojazdach mechanicznych, naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części
do nich, naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach
mechanicznych, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych
i ich części, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, usługi warsztatów w zakresie konserwacji i naprawy
pojazdów mechanicznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją dwukołowych pojazdów mechanicznych, usługi
w zakresie oczyszczania przez piaskowanie.

(111) 339156
(220) 2020 09 25
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) MILER OLGA MILER, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M manumi
(540)

(210) 518713

(591) zielony
(531) 09.01.22, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.03
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele z przegródkami
na karty, etui na wizytówki, etui na wizytówki w postaci portfeli,
etui na klucze, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej,
etui na karty kredytowe, portfele na karty kredytowe, skórzane etui
na karty kredytowe, skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane portmonetki na monety, etui, futerały na dokumenty, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem te-
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lekomunikacji następujących towarów: portfele, portfele skórzane,
portfele z przegródkami na karty, etui na wizytówki, etui na wizytówki w postaci portfeli, etui na klucze, pojemniki na klucze ze skóry
i skóry wyprawionej, etui na karty kredytowe, portfele na karty kredytowe, skórzane etui na karty kredytowe, skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane portmonetki na monety, etui, futerały na dokumenty.

(111) 339157
(220) 2020 09 25
(210) 518714
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) MRÓWCZYŃSKA ALEKSANDRA PPHU MROFI, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MROFI
(540)

(591) biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.22,
26.11.01, 26.11.11
(510), (511) 25 odzież dziecięca, spodnie dziecięce, buty dziecięce,
wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, odzież niemowlęca, body niemowlęce, koszulki dla dzieci, pajacyki dla dzieci
[odzież], odzież dla małych dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, odzież
wierzchnia dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci,
skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, koszulki zapinane w kroku
na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, kaftany, śpioszki, pajacyki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: odzież dziecięca,
spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw
przebieranych, odzież niemowlęca, body niemowlęce, koszulki dla
dzieci, pajacyki dla dzieci [odzież], odzież dla małych dzieci, nakrycia
głowy dla dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, kostiumy kąpielowe
dla dzieci, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla
niemowląt i małych dzieci, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci,
koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, kaftany, śpioszki, pajacyki.
(111) 339158
(220) 2020 09 23
(151) 2021 03 15
(441) 2020 11 23
(732) AS-BABUNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niemce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHRUP ASY
(540)

(210) 518716
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(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.23, 03.01.24, 26.01.02, 26.01.03,
26.01.15, 05.11.17, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 44 chirurgia weterynaryjna, dostarczanie informacji
weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, stomatologia weterynaryjna, udzielanie informacji
dotyczących usług weterynaryjnych, usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi chirurgów weterynarzy, usługi informacji weterynaryjnej
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego,
usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi doradcze, wypożyczanie
instrumentów weterynaryjnych.
(111) 339160
(220) 2020 09 25
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) GĄTARSKI SŁAWOMIR, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SM PROJECT
(540)

(210) 518724

(591) biały, żółty, czarny, szary
(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie poradnictwa handlowego i usługi
informacyjne dla konsumentów, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, 37 instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji
fotowoltaicznych, 42 usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania, usługi projektowe związane z nieruchomościami, projektowanie systemów elektrycznych.
(111) 339161
(220) 2019 07 23
(210) 502627
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) PODOLIAN IRYNA PIWNICA QUEST, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Choppers BARBERSHOP
(540)

(531) 27.05.01, 08.07.08, 08.07.17
(510), (511) 30 wyroby spożywcze na bazie mąki, makarony, kluski,
pierożki, potrawy na bazie mąki, kasze spożywcze, płatki zbożowe,
wafle, gofry, ciastka.
(111) 339159
(220) 2020 09 25
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) TROJANOWSKA MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAU-MIAU ALOEVET

(210) 518723
(591) czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 02.01.23, 02.01.30, 02.09.23, 18.01.05, 18.01.23, 27.05.01,
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27.05.05, 27.05.11, 29.01.13, 01.15.05
(510), (511) 44 usługi fryzjerskie, salony piękności, usługi kosmetyczne, usługi tatuażu, usługi kolczykowania ciała.
(111) 339162
(220) 2020 06 08
(210) 514504
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 10
(732) PSZCZÓŁKOWSKI ALEKSANDER, Przedecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kwiatolek
(540)
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(510), (511) 20 łóżka, regulowane łóżka, łóżka składane, łóżka drewniane, łóżka dziecięce, podstawy łóżek, łóżka piętrowe, łóżka przenośne, łóżka ze schowkiem [szufladami], konstrukcje drewniane łóżka,
stelaże do łóżek, ramy do łóżek, poręcze do łóżek, zagłówki do łóżek,
osprzęt niemetalowy do łóżek, materace, materace łóżkowe, materace piankowe, materace ogniotrwałe, materace sprężynowe do łóżek,
łóżka, pościel, materace, poduszki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej w związku z łóżkami, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w związku z materacami.

PRZEDŁUŻENIE PRAWA

(591) zielony, czerwony
(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 produkty ogrodnicze-rośliny i kwiaty naturalne.
(111) 339163
(220) 2020 08 11
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 05
(732) BOREJKO TOMASZ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B F B BIELSKI FRIEDRICH BOREJKO
(540)

(210) 517021

(591) granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 24.01.03, 24.01.13, 24.01.15
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi radców prawnych.
(111) 339164
(220) 2020 08 11
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) BOREJKO TOMASZ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BFB
(540)

(210) 517034

(591) biały, granatowy
(531) 24.01.03, 24.01.13, 24.01.15, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi radców prawnych.
(111) 339165
(220) 2020 08 10
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) MARSZAŁEK PIOTR VIVARDI, Pewel Mała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVARDI
(540)

(591) ciemnozłoty, czarny
(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.03.03, 27.05.25, 29.01.12

(210) 516965

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) 042754
(111) 049886
(111) 050097
(111) 050167
(111) 050213
(111) 058823
(111) 070712

(180) 2031 06 21
(180) 2031 04 27
(180) 2031 06 16
(180) 2031 07 10
(180) 2031 09 16
(180) 2031 05 30
(180) 2031 02 08

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty chemiczne
do celów przemysłowych,naukowych, fotograficznych,rolnych,ogrodniczych i leśnych,żywice
syntetyczne i sztuczne,tworzywa
sztuczne w stanie surowym w/
postaci proszków, płynów lub
past/, nawozy/naturalne i sztuczne/, środki do gaszenia ognia,
środki do hartowania i preparaty
chemiczne do lutowania, produkty chemiczne do konserwowania
środków żywnościowych,garbniki, kleje do celów przemysłowych.
(111) 070713 (180) 2031 02 08 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty chemiczne
do celów przemysłowych,naukowych, fotograficznych,rolnych,ogrodniczych i leśnych, żywice
syntetyczne i sztuczne,tworzywa
sztuczne w stanie surowym w/
postaci proszków,płynów lub
past/, nawozy/ naturalne i sztuczne/, środki do gaszenia ognia,
środki do hartowania i preparaty
chemiczne do lutowania, produkty chemiczne do konserwowania
środków żywnościowych, garbniki kleje do celów przemysłowych.
(111) 070716 (180) 2031 02 08 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty chemiczne
do celów przemysłowych, naukowych, fotograficznych, rolnych,
ogrodniczych i leśnych, żywice
syntetyczne i sztuczne, tworzywa sztuczne w stanie surowym
w /postaci proszków, płynów lub
past i /nawozy/ naturalne i sztuczne/, środki do gaszenia ognia,
środki do hartowania i preparaty
chemiczne do lutowania, produkty chemiczne do konserwowania
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(111) 071231 (180) 2031 02 08

(111) 071232 (180) 2031 02 08

(111) 073476
(111) 073518
(111) 073678
(111) 073691
(111) 073716
(111) 073718
(111) 073747
(111) 073748
(111) 074653
(111) 074677
(111) 074678
(111) 074696
(111) 075145
(111) 075261
(111) 075329
(111) 075529
(111) 075530
(111) 075540
(111) 076213
(111) 076215
(111) 076218
(111) 076219
(111) 076227
(111) 077986
(111) 077987
(111) 079703
(111) 080742
(111) 083354
(111) 083355
(111) 137349
(111) 137350
(111) 156958
(111) 157506
(111) 157537
(111) 158186

(180) 2031 06 28
(180) 2031 07 19
(180) 2031 05 29
(180) 2031 06 25
(180) 2031 06 27
(180) 2031 06 27
(180) 2031 07 18
(180) 2031 07 18
(180) 2031 06 14
(180) 2031 06 28
(180) 2031 06 28
(180) 2031 07 02
(180) 2031 08 26
(180) 2031 06 10
(180) 2031 11 08
(180) 2031 06 12
(180) 2031 06 12
(180) 2031 08 02
(180) 2031 11 04
(180) 2031 11 04
(180) 2031 11 04
(180) 2031 11 04
(180) 2031 11 04
(180) 2031 12 06
(180) 2031 12 06
(180) 2032 05 15
(180) 2031 12 02
(180) 2031 05 29
(180) 2031 05 29
(180) 2031 06 18
(180) 2031 06 18
(180) 2031 06 12
(180) 2031 01 25
(180) 2031 04 12
(180) 2031 06 13

środków żywnościowych, garbniki, kleje do celów przemysłowych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty chemiczne
do celów przemysłowych, naukowych, fotograficznych, rolnych,
ogrodniczych i leśnych, żywice
syntetyczne i sztuczne, tworzywa sztuczne w stanie surowym
(w postaci proszków, płynów lub
past), nawozy (naturalne i sztuczne), środki do gaszenia ognia,
środki do hartowania i preparaty
chemiczne do lutowania, produkty chemiczne do konserwowania
środków żywnościowych, garbniki, kleje do celów przemysłowych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty chemiczne
do celów przemysłowych, naukowych, fotograficznych, rolnych,
ogrodniczych i leśnych, żywice
syntetyczne i sztuczne, tworzywa sztuczne w stanie surowym
(w postaci proszków, płynów lub
past), nawozy (naturalne i sztuczne), środki do gaszenia ognia,
środki do hartowania i preparaty
chemiczne do lutowania, produkty chemiczne do konserwowania
środków żywnościowych, garbniki, kleje do celów przemysłowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 158324
(111) 158467
(111) 158490
(111) 158570
(111) 158980
(111) 158981
(111) 158996
(111) 158997
(111) 159033
(111) 159116
(111) 159379
(111) 159390
(111) 159603
(111) 159604
(111) 159639
(111) 159711
(111) 159753
(111) 159756
(111) 159759
(111) 160034
(111) 160086
(111) 160090
(111) 160091
(111) 160116
(111) 160249
(111) 160252
(111) 160261
(111) 160355
(111) 160713
(111) 160725
(111) 160738
(111) 160766
(111) 160814
(111) 160823
(111) 160925
(111) 161382

(180) 2031 06 11
(180) 2031 01 12
(180) 2031 07 03
(180) 2031 03 10
(180) 2031 07 03
(180) 2031 07 03
(180) 2031 07 13
(180) 2031 07 17
(180) 2031 08 07
(180) 2031 06 27
(180) 2031 07 05
(180) 2031 07 31
(180) 2031 06 13
(180) 2031 06 13
(180) 2031 07 13
(180) 2031 06 02
(180) 2031 06 29
(180) 2031 07 03
(180) 2031 07 03
(180) 2031 07 13
(180) 2031 08 07
(180) 2031 08 07
(180) 2031 08 07
(180) 2031 09 27
(180) 2031 07 11
(180) 2031 07 13
(180) 2031 07 24
(180) 2031 07 05
(180) 2031 06 11
(180) 2031 06 22
(180) 2031 06 27
(180) 2031 07 09
(180) 2031 07 23
(180) 2031 07 26
(180) 2031 09 27
(180) 2031 03 14

(111) 161507
(111) 161508
(111) 161509
(111) 161715

(180) 2031 07 11
(180) 2031 07 11
(180) 2031 07 11
(180) 2031 11 21

183
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 38: rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja
programów, usługi w zakresie
emisji radiowej, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiadomości; 41: usługi w zakresie prowadzenia agencji impresaryjnej
i agencji artystycznej, produkcja
i montaż programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie
i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie organizacji i organizowania widowisk, pokazów,
spektakli, koncertów i imprez
rozrywkowych oraz kulturalnych,
usługi w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi
w zakresie udostępniania nagranych nośników obrazu i dźwięku,
usługi w zakresie wypożyczania
nagrań, usługi w zakresie opracowywania reportaży i tłumaczeń.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

184
(111) 161780
(111) 161968
(111) 161970
(111) 162351
(111) 162362
(111) 162714
(111) 162818
(111) 162916
(111) 162917
(111) 163668
(111) 164119
(111) 164134
(111) 164135
(111) 164460
(111) 164560
(111) 164563
(111) 164931
(111) 164932
(111) 165479
(111) 165550
(111) 165883
(111) 165961
(111) 165962
(111) 166743
(111) 172998
(111) 176241
(111) 176575
(111) 188441
(111) 200621
(111) 207105
(111) 243360
(111) 243573
(111) 245038
(111) 246021
(111) 247022
(111) 247025
(111) 247106
(111) 247107
(111) 248352
(111) 248940
(111) 248941
(111) 249299
(111) 249300
(111) 249339
(111) 249657
(111) 249658
(111) 249659
(111) 249660
(111) 249799
(111) 249800
(111) 249912
(111) 250014
(111) 250049
(111) 250058
(111) 250202
(111) 250224
(111) 250254
(111) 250294
(111) 250295
(111) 250296
(111) 250297
(111) 250325
(111) 250326
(111) 250346
(111) 250402
(111) 250419
(111) 250423
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(180) 2031 07 27
(180) 2031 10 09
(180) 2031 10 09
(180) 2031 06 30
(180) 2031 07 10
(180) 2031 08 23
(180) 2031 06 12
(180) 2031 11 02
(180) 2031 11 02
(180) 2031 07 11
(180) 2031 09 17
(180) 2031 12 24
(180) 2031 12 24
(180) 2031 11 19
(180) 2031 09 25
(180) 2031 11 07
(180) 2031 07 13
(180) 2031 07 13
(180) 2031 11 15
(180) 2031 11 26
(180) 2031 06 13
(180) 2031 10 01
(180) 2031 10 01
(180) 2031 06 21
(180) 2031 12 05
(180) 2031 05 29
(180) 2031 06 08
(180) 2031 07 05
(180) 2032 04 16
(180) 2031 08 01
(180) 2031 03 28
(180) 2030 11 23
(180) 2030 12 15
(180) 2031 01 31
(180) 2031 03 07
(180) 2031 03 08
(180) 2031 01 26
(180) 2031 01 26
(180) 2031 03 07
(180) 2031 06 13
(180) 2031 06 13
(180) 2031 06 06
(180) 2031 06 06
(180) 2031 04 11
(180) 2031 07 01
(180) 2031 07 01
(180) 2031 07 01
(180) 2031 07 01
(180) 2031 05 30
(180) 2031 05 30
(180) 2031 06 14
(180) 2031 05 31
(180) 2031 07 18
(180) 2031 07 26
(180) 2031 07 18
(180) 2031 08 08
(180) 2031 06 13
(180) 2031 08 18
(180) 2031 08 18
(180) 2031 08 18
(180) 2031 08 18
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 05 26
(180) 2031 06 17
(180) 2031 07 26
(180) 2031 08 09

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 250475
(111) 250522
(111) 250633
(111) 250634
(111) 250641
(111) 250653
(111) 250809
(111) 250836
(111) 251072
(111) 251091
(111) 251105
(111) 251106
(111) 251219
(111) 251220
(111) 251255

(180) 2031 06 30
(180) 2031 06 28
(180) 2031 06 13
(180) 2031 06 13
(180) 2031 06 16
(180) 2031 06 24
(180) 2031 06 13
(180) 2031 08 08
(180) 2031 05 31
(180) 2031 06 10
(180) 2031 07 14
(180) 2031 07 15
(180) 2031 07 12
(180) 2031 07 12
(180) 2031 03 23

(111) 251257

(180) 2031 03 23

(111) 251286
(111) 251297
(111) 251416
(111) 251516
(111) 251595
(111) 251613
(111) 251614
(111) 251624
(111) 251625
(111) 251629
(111) 251654
(111) 251655
(111) 251656

(180) 2031 07 08
(180) 2031 07 21
(180) 2031 06 13
(180) 2031 06 22
(180) 2031 04 01
(180) 2031 07 13
(180) 2031 07 13
(180) 2031 08 03
(180) 2031 08 03
(180) 2031 08 18
(180) 2031 08 24
(180) 2031 08 24
(180) 2031 08 24

Nr 14/2021
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: preparaty do czyszczenia, preparaty do mycia, preparaty do prania, środki do szorowania; 5: środki bakteriobójcze, środki
chwastobójcze, środki dezynfekcyjne, środki odkażające, preparaty do sterylizacji gleby, herbicydy,
środki odstraszające i niszczące
insekty, środki do tępienia larw,
lepy na muchy, preparaty przeciw molom, środki do zwalczania
owadów, środki do zwalczania
gryzoni w tym myszy i szczurów,
środki do zwalczania pasożytów,
pestycydy, środki do oczyszczania
i do odświeżania powietrza, wody
i gleby, preparaty przeciwpasożytnicze, trucizny, środki do zwalczania robactwa.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: preparaty do czyszczenia, preparaty do mycia, preparaty do prania, środki do szorowania; 5: środki bakteriobójcze, środki
chwastobójcze, środki dezynfekcyjne, środki odkażające, preparaty do sterylizacji gleby, herbicydy,
środki odstraszające i niszczące
insekty, środki do tępienia larw,
lepy na muchy, preparaty przeciw molom, środki do zwalczania
owadów, środki do zwalczania
gryzoni w tym myszy i szczurów,
środki do zwalczania pasożytów,
pestycydy, środki do oczyszczania
i do odświeżania powietrza, wody
i gleby, preparaty przeciwpasożytnicze, trucizny, środki do zwalczania robactwa.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 14/2021
(111) 251657
(111) 251767
(111) 251768
(111) 251821
(111) 251826
(111) 251856
(111) 251857
(111) 251858
(111) 251948
(111) 251974
(111) 252034
(111) 252038
(111) 252218
(111) 252219
(111) 252232
(111) 252274
(111) 252275
(111) 252281
(111) 252290
(111) 252377
(111) 252427
(111) 252428
(111) 252458
(111) 252678
(111) 252732
(111) 252861
(111) 252962
(111) 252972
(111) 252973
(111) 253150
(111) 253246
(111) 253349
(111) 253354
(111) 253516
(111) 253591
(111) 253729
(111) 253730
(111) 253731
(111) 253733
(111) 253878
(111) 253962
(111) 253974
(111) 254011
(111) 254022
(111) 254051
(111) 254096
(111) 254125
(111) 254206
(111) 254225
(111) 254337
(111) 254410
(111) 254411
(111) 254412
(111) 254619
(111) 254620
(111) 254621
(111) 254663
(111) 254680
(111) 254735
(111) 254838
(111) 255107
(111) 255656
(111) 255990
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(180) 2031 08 24
(180) 2031 08 24
(180) 2031 08 24
(180) 2031 07 05
(180) 2031 07 13
(180) 2031 06 14
(180) 2031 06 14
(180) 2031 06 13
(180) 2031 06 16
(180) 2031 07 26
(180) 2031 07 08
(180) 2031 07 08
(180) 2031 11 16
(180) 2031 11 16
(180) 2031 06 17
(180) 2031 06 16
(180) 2031 06 16
(180) 2031 07 07
(180) 2031 07 21
(180) 2031 11 07
(180) 2031 06 22
(180) 2031 06 22
(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 25
(180) 2031 08 16
(180) 2031 07 22
(180) 2031 06 29
(180) 2031 09 06
(180) 2031 09 06
(180) 2031 08 29
(180) 2031 09 12
(180) 2031 04 15
(180) 2031 06 06
(180) 2031 11 07
(180) 2031 07 26
(180) 2031 06 03
(180) 2031 06 07
(180) 2031 06 07
(180) 2031 07 01
(180) 2031 10 13
(180) 2031 06 02
(180) 2031 07 22
(180) 2031 09 21
(180) 2031 10 19
(180) 2031 09 07
(180) 2031 12 02
(180) 2032 01 17
(180) 2031 12 02
(180) 2031 08 03
(180) 2031 11 17
(180) 2031 10 21
(180) 2031 10 21
(180) 2031 10 21
(180) 2031 06 24
(180) 2031 06 24
(180) 2031 06 24
(180) 2031 11 17
(180) 2031 12 05
(180) 2031 09 21
(180) 2031 11 29
(180) 2031 09 19
(180) 2031 12 14
(180) 2031 01 20

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub
kształcenia], edukacja [nauczanie],
informacja o edukacji, informacja

(111) 256090
(111) 256375
(111) 257154
(111) 257155
(111) 257363
(111) 257439
(111) 257493
(111) 257508
(111) 257709
(111) 258014
(111) 258015
(111) 258191
(111) 259709
(111) 259835
(111) 259971
(111) 260072
(111) 261303
(111) 261438
(111) 262908
(111) 263832
(111) 267291
(111) 268583
(111) 272605
(111) 274192
(111) 282993
(111) 284592
(111) 285339
(111) 288075
(111) 298286
(111) 307627
(111) 307628
(111) 307629
(111) 315031

(180) 2031 12 05
(180) 2031 12 08
(180) 2031 11 07
(180) 2031 11 07
(180) 2031 08 24
(180) 2031 07 06
(180) 2031 04 22
(180) 2031 11 18
(180) 2032 06 05
(180) 2031 11 18
(180) 2031 11 18
(180) 2032 04 03
(180) 2031 11 09
(180) 2031 12 16
(180) 2031 06 21
(180) 2031 12 16
(180) 2031 07 14
(180) 2031 08 31
(180) 2031 12 05
(180) 2031 05 31
(180) 2031 07 18
(180) 2032 05 25
(180) 2031 10 03
(180) 2031 12 23
(180) 2031 07 13
(180) 2031 06 13
(180) 2031 08 25
(180) 2031 11 09
(180) 2031 08 30
(180) 2031 02 24
(180) 2031 02 24
(180) 2031 02 24
(180) 2032 02 13
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o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], nauczanie
korespondencyjne, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie obozów
wakacyjnych [w zakresie rozrywki],
organizowanie przyjęć [rozrywka],
organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie
tekstów, innych niż reklamowych,
przedszkola [nauczanie], publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
publikowanie książek, rozrywka
[widowiska], sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi
w zakresie obrazów cyfrowych, wypożyczanie książek, wyższe uczelnie [edukacja].
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

186

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB
UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 502029
(210) 460985
(210) 508121
(210) 509514
(210) 520065
(210) 430785
(210) 462864
(210) 469480
(210) 487005
(210) 489168
(210) 489558
(210) 494703
(210) 494741
(210) 494746
(210) 497440
(210) 497633
(210) 504983
(210) 507878
(210) 509668
(210) 510376
(210) 510850
(210) 511976
(210) 512422
(210) 512863
(210) 512950

U
ZT07/2017
U
U
U
21/2014
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 513207
(210) 513453
(210) 514160
(210) 515804
(210) 516037
(210) 516038
(210) 516040
(210) 516042
(210) 516130
(210) 517803
(210) 517907
(210) 518122
(210) 519621
(210) 519641
(210) 520382
(210) 520609
(210) 520682
(210) 520820
(210) 521362
(210) 521363
(210) 521384
(210) 521551
(210) 521689
(210) 522300
(210) 396118

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
10/2012

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) 497881
(210) 380457
(210) 437465
(210) 443524
(210) 450546
(210) 507097
(210) 508029
(210) 509143
(210) 510138
(210) 511408
(210) 512193
(210) 521782
(210) 526581

ZT22/2019
10/2011
09/2015
20/2015
7/2016
ZT11/2020
ZT4/2020
ZT38/2020
ZT20/2020
U
ZT23/2020
ZT8/2021
U

(210) 492971
(210) 519461
(210) 519599
(210) 521133
(210) 521309
(210) 521504
(210) 521883
(210) 522644
(210) 522695
(210) 522730
(210) 522742
(210) 522751

ZT06/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

UNIEWAŻNIENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 297686

Prawo unieważniono w całości.
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WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 166036
(111) 208894
(111) 247364
(111) 253023
(111) 269499
(111) 284736

(141) 2020 08 03
(141) 2013 08 26
(141) 2021 01 28
(141) 2021 01 27
(141) 2020 11 04
(141) 2021 02 10

(111) 300362 (141) 2021 01 25

(111) 300840 (141) 2021 01 25

(111) 325435 (141) 2020 09 10

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 03: maseczki kosmetyczne bioaktywne,
preparaty do demakijażu, środki
wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki czyszczące, preparat po goleniu (antyseptyczny), środki antyseptyczne,
balsamy i maseczki do celów kosmetycznych, środki do mycia.
Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 30: wyroby
cukiernicze inne niż pączki, donuty, piekarskie wyroby cukiernicze;
czekolada; nielecznicze słodycze.
Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 30: wyroby
cukiernicze inne niż pączki, donuty, piekarskie wyroby cukiernicze;
czekolada; nielecznicze słodycze.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 35:
rozwój, zarządzanie i obsługa
w zakresie działalności gospodarczej w branży opieki zdrowotnej, branży marihuany leczniczej
i w branży zaawansowanych
technologii; porady i informacje
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami; nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą;
planowanie działalności gospodarczej; marketing, mianowicie
marketing bezpośredni w zakresie towarów i usług innych osób;
usługi marketingowe w zakresie
organizowania dystrybucji produktów innych osób oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów
i usług innych osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sieci
społecznościowych; usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące
marihuany i konopi siewnych;
sprzedaż i dystrybucja marihuany
leczniczej i leczniczych konopi
siewnych, olejków z konopi siewnych i ich pochodnych; sprzedaż
konopi siewnych, marihuany
i ich pochodnych; sprzedaż produktów i akcesoriów z marihuany,
konopi, konopi siewnych, produktów spożywczych, napojów,
preparatów do higieny osobistej,
preparatów do pielęgnacji skóry,
artykułów gospodarstwa domo-
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(111) 329870 (141) 2021 01 25

(111) 329871 (141) 2021 01 25
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wego, materiałów biurowych,
druków i akcesoriów dla palaczy;
marketing marihuany leczniczej
poprzez zarządzanie programami
pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej
oraz zapewnianie programów
pomocy cenowej w dziedzinie
marihuany leczniczej; sprzedaż
i dystrybucja marihuany leczniczej i konopi leczniczych oraz
sprzętu i produktów do podawania marihuany leczniczej i konopi
leczniczych takich jak fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające,
waporyzatory doustne, spraye
do jamy ustnej, kapsułki żelowe,
płyny, balsamy, olejki i kremy
nasączane konopiami siewnymi
i plastry transdermalne nasączane konopiami siewnymi; sprzedaż
nebulizatorów, urządzeń rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, płynów,
balsamów, olejków i kremów
nasączanych konopiami siewnymi i plastrów transdermalnych
do podawania leków oraz waporyzatorów do celów medycznych
i produkcji; sprzedaż produktów
i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek, fajek elektronicznych,
fajek ręcznych, fajek wodnych,
nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek
do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek,
bibułek papierosowych, maszyn
do robienia papierosów.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 30: wyroby cukiernicze inne niż pączki,
donuty, piekarskie wyroby cukiernicze; słodycze; wyroby cukiernicze i lub piekarnicze; dekoracje
cukiernicze; polewy cukiernicze
inne niż do pączków, donutów,
ciast i ciastek; czekolada.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 30: wyroby cukiernicze inne niż pączki,
donuty, piekarskie wyroby cukiernicze; słodycze; wyroby cukiernicze i lub piekarnicze; dekoracje
cukiernicze; polewy cukiernicze
inne niż do pączków, donutów,
ciast i ciastek; czekolada.
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DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(111) 294950
08/20172020 06 10
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4, w związku z art. 158 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. (tekst jednolity:
Dz. U. 2020 r. poz. 256), w związku z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. – dalej p.w.p. (Dz. U.
z 2020 r. poz.286) Urząd Patentowy RP: stwierdza nieważność decyzji z dnia 8 lutego 2017 roku o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy słowny W INVESTMENTS, zgłoszony dnia 9 grudnia 2013 roku pod numerem Z.422422 przez W INVESTMENTS spółka akcyjna, Warszawa, Polska.

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) 048104 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Performance Materials NA, Inc., Midland, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 049858 A. Wykreślono: Fater S.p.A., Pescara, Włochy;
Wpisano: Fater S.p.A., Spoltore, Włochy.
(111) 051990 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 020333128; Wpisano: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska
020333128.
(111) 051990 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 020333128; Wpisano: JAN ŚLAŻYŃSKI, Kowalanka, Polska; WIESŁAWA ŚLAŻYŃSKA, Kowalanka, Polska.
(111) 051990 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
2407.2020 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
(111) 054674 A. Wykreślono: ASPEN GLOBAL INCORPORATED,
PORT LOUIS, Mauritius; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED,
Grand Bay, Mauritius.
(111) 058655 A. Wykreślono: OPEN JOINT STOCK COMPANY
„POWER MACHINES- ZTL, LMZ, ELECTROSILA, ENERGOMACHEXPORT”, SAINT-PETERSBURG, Rosja; Wpisano: JOINT STOCK COM-
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PANY „POWER MACHINES - ZTL, LMZ, ELECTROSILA, ENERGOMACHEXPORT”, Sankt Petersburg, Rosja.
(111) 062624 A. Wykreślono: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Drwalew, Polska 670768618; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska 147091900.
(111) 064090 A. Wykreślono: PFIZER INC. /DELAWARE CORPORATION/, NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
UPJOHN US 1 LLC, New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 067427 A. Wykreślono: „API” ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A., RZYM, Włochy; Wpisano: ITALIANA PETROLI S.P.A., Rzym,
Włochy.
(111) 068591 A. Wykreślono: TRANE INTERNATIONAL INC.,
PISCATAWAY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TRANE INTERNATIONAL INC., Davidson, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 068592 A. Wykreślono: TRANE INTERNATIONAL INC.,
PISCATAWAY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TRANE INTERNATIONAL INC., Davidson, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 068868 A. Wykreślono: INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L., ST. GALLEN, Szwajcaria; Wpisano: Invista Textiles (U.K.) Limited, Manchester, Wielka Brytania.
(111) 069541 A. Wykreślono: INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L., ST. GALLEN, Szwajcaria; Wpisano: Invista Textiles (U.K.) Limited, Manchester, Wielka Brytania.
(111) 071111 A. Wykreślono: RHODIA OPERATIONS, Paryż,
Francja; Wpisano: PolyTechnyl S.A.S., Paryż, Francja.
(111) 071406 A. Wykreślono: HAVELLS SYLVANIA FIXTURES
NETHERLANDS B.V., HAARLEM, Holandia; Wpisano: FEILO SYLVANIA FIXTURES NETHERLANDS B.V., Haarlem, Holandia.
(111) 071412 A. Wykreślono: Jan Kacperski i Małgorzata Kacperska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Microfarm” S.C.,
Kraków, Polska; Wpisano: PPH MICROFARM KACPERSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Zabierzów, 003875408.
(111) 071611 A. Wykreślono: Kancelaria Patentowa LEX-PATENT „novita” Wiesława Kosińska-Nowicka, Łódź, Polska; Wpisano:
Kancelaria Patentowa Aneta Walczewska, Łódź, Polska 382119653.
(111) 072123 A. Wykreślono: GABA INTERNATIONAL HOLDING AG, THERWIL, Szwajcaria; Wpisano: GABA International Holding GmbH, Therwil, Szwajcaria.
(111) 074903 A. Wykreślono: THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS
COMPANY, DANBURY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Energizer Auto Inc., Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 078952 A. Wykreślono: CIMENTERIES C.B.R. CEMENTBEDRIJVEN, BRUKSELA, Belgia; Wpisano: CIMENTERIES C.B.R. CEMENTBEDRIJVEN, Braine-I’Alleud, Belgia.
(111) 080912 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 06.11.2020
r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego R.080912 przez spółkę IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 011135378 na czas określony, tj. przez okres 24
miesięcy od daty podpisania umowy”.
(111) 086125 A. Wykreślono: DMV FONTERRA EXCIPIENTS
GMBH & CO. KG, GOCH, Niemcy; Wpisano: DFE PHARMA GMBH &
CO. KG, Goch, Niemcy.
(111) 086256 A. Wykreślono: ZHERMAPOL Spółka z o. o., Warszawa, Polska; Wpisano: ZHERMACK S.P.A., Badia Polesine, Włochy.
(111) 089078 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia
06.11.2020 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie
znaku towarowego R.089078 przez spółkę IMPEXMETAL SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 011135378 na czas określony, tj. przez
okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy”.
(111) 097234 A. Wykreślono: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Drwalew, Pol-
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ska 670768618; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska 147091900.
(111) 098020 A. Wykreślono: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576;
Wpisano: TenBit Holding N.V., Curaçao, Antyle Holenderskie.
(111) 099446 A. Wykreślono: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576;
Wpisano: TenBit Holding N.V., Curaçao, Antyle Holenderskie.
(111) 101836 A. Wykreślono: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576;
Wpisano: TenBit Holding N.V., Curaçao, Antyle Holenderskie.
(111) 106940 A. Wykreślono: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576;
Wpisano: TenBit Holding N.V., Curaçao, Antyle Holenderskie.
(111) 108791 A. Wykreślono: SIEMENS RAIL AUTOMATION
HOLDINGS LIMITED, CAMBERLEY, Wielka Brytania; Wpisano: SIEMENS MOBILITY LIMITED, Camberley, Wielka Brytania.
(111) 109030 A. Wykreślono: SIEMENS RAIL AUTOMATION
HOLDINGS LIMITED, CAMBERLEY, Wielka Brytania; Wpisano: SIEMENS MOBILITY LIMITED, Camberley, Wielka Brytania.
(111) 109456 A. Wykreślono: Ashworth LLC, Carlsbad, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: YGM Retail Limited, Kowloon,
Specjalny Region Administracyjny Hong Kong - Chiny.
(111) (114631) D. Wpisano: „W dniu 21 grudnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 5766/20/396) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2666639 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-114631 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą
w Katowicach wobec Piast Pasze I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołańcz oraz Piast Pasze II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku”.
(111) 124949 A. Wykreślono: BAHLSEN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 351623924; Wpisano: Bahlsen GmbH & Co. KG,
Hannover, Niemcy.
(111) 125327 A. Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew k/Grójca, Polska;
Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska 147091900.
(111) 131690 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
(111) 132875 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
(111) 132876 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
(111) 132877 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
(111) 132878 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
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(111) 134248 A. Wykreślono: PFIZER INC. (A DELAWARE CORPORATION), NOWY JORK 235 East 42nd Street New York 10017, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: UPJOHN US 1 LLC, New York,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 134950 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 06.11.2020
r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego R.134950 przez spółkę IMPEXMETALSPÓŁKA AKCYJNA
Warszawa, Polska 011135378 na czas określony tj. przez okres 24
miesięcy od daty podpisania umowy
(111) 135866 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
(111) 136883 A. Wykreślono: VOLCOM, LLC, Costa Mesa, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ABG-VOLCOM, LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 138315 A. Wykreślono: RHODIA OPERATIONS, Paryż,
Francja; Wpisano: PolyTechnyl S.A.S., Paryż, Francja.
(111) 142288 A. Wykreślono: PFIZER INC. (A DELAWARE CORPORATION), 235 East 42nd Street New York NEW YORK 10017-5755,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: UPJOHN US 1 LLC, New
York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142853 A. Wykreślono: PFIZER, INC. (A DELAWARE CORPORATION), 235 East 42nd Street New York NEW YORK 10017-5755,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: UPJOHN US 1 LLC, New
York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 145351 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
(111) 146086 A. Wykreślono: PAGO AG, Industrie CH-9472
Grabs GRABS, Szwajcaria; Wpisano: PAGO Etikettiersysteme GmbH,
Aichtal-Aich, Niemcy.
(111) 146594 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 06.11.2020
r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego R.146594 przez spółkę IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
Warszawa, Polska 011135378 na czas określony tj. przez okres 24
miesięcy od daty podpisania umowy”.
(111) 149077 A. Wykreślono: ZYLYON INTERNATIONAL B.V.,
ZOETERMEER, Holandia; Wpisano: JAFFERJEE BROTHERS, Colombo, Sri Lanka.
(111) 152302 A. Wykreślono: BOSCH SECURITY SYSTEMS, INC.,
130 Perinton Parkway, Fairport, New York 14450, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Bosch Security Systems, LLC, Fairport, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 152662 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SZARŁAT” S.C. Jan Hołownia, Małgorzata
Lenkiewicz, Wojciech Lenkiewicz, Łomża, Polska 450079450; Wpisano: „SZARŁAT” M I W LENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Cibory Gałeckie, Polska 450079450.
(111) 152894 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SZARŁAT” S.C. Jan Hołownia, Małgorzata
Lenkiewicz, Wojciech Lenkiewicz, Łomża, Polska 450079450; Wpisano: „SZARŁAT” M I W LENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Cibory Gałeckie, Polska 450079450.
(111) 153547 A. Wykreślono: Polska Sieć Handlowa „NASZ
SKLEP” S.A., Rzeszów, Polska 650975511; Wpisano: POLSKA SIEĆ
HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
650975511.
(111) 154357 A. Wykreślono: Fater S.p.A., Pescara, Włochy;
Wpisano: Fater S.p.A., Spoltore, Włochy.
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(111) 155140 A. Wykreślono: GLYSOLID GESELLSCHAFT MBH,
DARMSTADT, Niemcy; Wpisano: MLV MARKENZEICHEN- UND LIZENZVERWALTUNGS GMBH, Darmstadt, Niemcy.
(111) 155971 A. Wykreślono: SOLPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015174398;
Wpisano: SOLPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015174398.
(111) 156110 A. Wykreślono: Zakład Wyrobów Cukierniczych
„MILLANO” Krzysztof Kotas, 62-081 Przeźmierowo ul. Wysogotowska 15, Polska; Wpisano: MILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeźmierowo,
Polska 382172392.
(111) 158498 A. Wykreślono: Usługi Pogrzebowe i Przewozowe w Kraju i Za Granicą Sprzedaż Trumien-Sebastian Dudek, Rybnik, Polska; Wpisano: „DUDEK” USŁUGI POGRZEBOWE SEBASTIAN
DUDEK, Rybnik, Polska 272466667.
(111) 158744 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
(111) 158750 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
(111) 159132 A. Wykreślono: MORGAN STANLEY SMITH BARNEY HOLDINGS LLC, PURCHASE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MORGAN STANLEY DOMESTIC HOLDINGS, INC., Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 160816 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA S.A., 43-385
Jasienica 607, Polska; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 161293 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
(111) 162054 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
(111) 164293 D. Wpisano: Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia
3 grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 26 lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km573/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Marka
Lasoty zamieszkałego w miejscowości Bodzentyn”.
(111) 164293 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia
3 grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 26 lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km572/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Michała
Jasińskiego zamieszkałego w miejscowości Bodzentyn”.
(111) 164293 D. Wpisano: Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia
3 grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę
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wykonalności z dnia 26 lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km575/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Adama
Jankiewicza zamieszkałego w miejscowości Łączna”.

wykonalności z dnia 29 października2019 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: RM Km 18/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Renaty Borowiec zamieszkałej w miejscowości Łączna”.

(111) 164293 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
z dnia 29 października2019 r., sygn. akt IV P 62/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 27 stycznia 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 583/20 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela:Marcina Gila zamieszkałego w miejscowości Łączna”.

(111) 164293 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
z dnia 29 października2019 r., sygn. akt IV P 54/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 27 stycznia 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 584/20 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Marka Malczyka zamieszkałego w Suchedniowie”.

(111) 164293 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 17 września2019 r., sygn. akt IV P 46/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 8 lipca 2020 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 611/20 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Karoliny Dziób zamieszkałej w miejscowości Łączna”.

(111) 164293 D. Wpisano: Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 5 lutego 2019
r., sygn. akt VII GC 1/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 5 grudnia 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM
Km 309/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Konkowski i Wspólnicy
spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach”.

(111) 164293 D. Wpisano: Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 17 września2019 r., sygn. akt IV P 51/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 8 lipca 2020 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 610/20 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Karoliny Dziób zamieszkałej w miejscowości Łączna”

(111) 165472 A. Wykreślono: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576;
Wpisano: TenBit Holding N.V., Curaçao, Antyle Holenderskie.

(111) 164293 D. Wpisano: Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia8
października2019 r., sygn. akt IV P 37/19 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 7 listopada 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 1084/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Dariusza
Góreckiego zamieszkałego w Zagnańsku”.

(111) 168880 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.

(111) 164293 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z dnia 31 stycznia 2020 r., sygn.
akt IV Np 1/20zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 15
lipca 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km
732/20dokonałzajęciaprawaochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: Artura Krawczyka zamieszkałego w Chmielniku”.
(111) 164293 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z dnia 31października 2019 r., sygn.
akt IV Np 2/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9
stycznia 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy-Śródmieściaw Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM
Km 181/20dokonałzajęciaprawaochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Mariusza Żołądka zamieszkałego w Suchedniowie”
(111) 164293 D. Wpisano: Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. akt IV P 26/19 zaopatrzonego w klauzulę

(111) 165473 A. Wykreślono: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576;
Wpisano: TenBit Holding N.V., Curaçao, Antyle Holenderskie.
(111) 165474 A. Wykreślono: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576;
Wpisano: TenBit Holding N.V., Curaçao, Antyle Holenderskie.

(111) 169120 A. Wykreślono: MAIK Agencja Reklamowa Janusz Babicz, Barbara Tynecka-Babicz Spółka Jawna, Lublin, Polska 432293625; Wpisano: MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin, Polska 432293625.
(111) 169120 A. Wykreślono: MAIK AGENCJA REKLAMOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin, Polska 432293625; Wpisano: MAIK AGENCJA
REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Lublin, Polska 432293625.
(111) 169577 A. Wykreślono: „NIK-POL” Spółka z o.o., Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 276922613.
(111) 169578 A. Wykreślono: „NIK-POL” Spółka z o.o., Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 276922613.
(111) 176659 A. Wykreślono: ZYLYON INTERNATIONAL B.V.,
ZOETERMEER, Holandia; Wpisano: JAFFERJEE BROTHERS, Colombo, Sri Lanka.
(111) 180781 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
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(111) 194969 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.

(111) 209622 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.

(111) 195271 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944;
Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

(111) 210178 D. Wpisano: „W dniu 05 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2559/21/866) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673988 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-210178 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ”GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”.

(111) 196541 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944;
Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
(111) 197635 A. Wykreślono: GENESIS Public Relations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Warszawa, Polska
140470830; Wpisano: GENESIS PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140445558.
(111) 197778 A. Wykreślono: JAZBUD MM I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 200738194;
Wpisano: JAZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAZ-BUD SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Polska
050609660.
(111) 197778 A. Wykreślono: JAZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAZ-BUD SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Polska 050609660; Wpisano: JAZ-BUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAZ-BUD SPÓŁKA JAWNA, Białystok, Polska 050609660.
(111) 201244 D. Wpisano: „W dniu 05 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2557/21/064) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673990 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-201244 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ”GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”.
(111) 201645 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo SWORD Piły
Taśmowe Roman Wójcik, Gdynia, Polska 190905819; Wpisano:
SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.
(111) 204119 A. Wykreślono: ORLEN LABORATORIUM SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock, Polska 611377246; Wpisano: ORLEN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Widełka, Polska
690387770.
(111) 204120 A. Wykreślono: ORLEN LABORATORIUM SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock, Polska 611377246; Wpisano: ORLEN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Widełka, Polska
690387770.
(111) 204121 A. Wykreślono: ORLEN LABORATORIUM SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock, Polska 611377246; Wpisano: ORLEN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Widełka, Polska
690387770.
(111) 204604 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA
KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 207641 A. Wykreślono: STEK-ROL ANDRZEJ BARSZCZ
SPÓŁKA JAWNA, Dębica, Polska; MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: STEK-ROL
ANDRZEJ BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Dębica, Polska; SOKOŁÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 213691 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944;
Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
(111) 213772 A. Wykreślono: RGB Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tymień, Polska; Wpisano: RGB TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska.
(111) 224738 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
(111) 225679 A. Wykreślono: EASYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587; VERBIS
ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 146317086; Wpisano: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; EASYPACK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.
(111) 225679 A. Wykreślono: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086;
EASYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
122726260; Wpisano: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.
(111) 225679 A. Wykreślono: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260;
VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 146317086; Wpisano: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 122726260; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587.
(111) 229101 D. Wpisano: „W dniu 05 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2556/21/663) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673987 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-229101 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ”GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”.
(111) 229523 A. Wykreślono: RACZKOWSKI PARUCH SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142754690; Wpisano: RACZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142754690.
(111) 229983 A. Wykreślono: VINER WORLDWIDE LIMITED,
ROAD TOWN, Brytyjskie Wyspy Dziewicze; Wpisano: JSC „TELAVI
WINE CELLAR”, Kurdgelauri, Gruzja.
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(111) 229984 A. Wykreślono: VINER WORLDWIDE LIMITED,
ROAD TOWN, Brytyjskie Wyspy Dziewicze; Wpisano: JSC „TELAVI
WINE CELLAR”, Kurdgelauri, Gruzja.

STWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska
276922613.

(111) 230919 D. Wpisano: „W dniu 03 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2561/21/979) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673614 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-230919 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ”GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”.

(111) 245688 A. Wykreślono: Nik-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 276922613.

(111) 239976 A. Wykreślono: HYD-ROL Zakład Napędów i Sterowań Hydraulicznych Emil Hyrczak, Wrocław, Polska 933012720;
Wpisano: HYD-ROL ZAKŁAD NAPĘDÓW I STEROWAŃ JOANNA
HYRCZAK, EMIL HYRCZAK, PAWEŁ HYRCZAK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, Polska 930002200.

(111) 245689 A. Wykreślono: Nik-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 276922613.
(111) 245690 A. Wykreślono: Nik-Pol Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska
276922613.

(111) 240427 A. Wykreślono: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska 630344128; Wpisano: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 012100241.

(111) 245691 A. Wykreślono: Nik-Pol Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska
276922613.

(111) 241621 A. Wykreślono: RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146437353; Wpisano: WYDAWNICTWO KOBIECE ŁUKASZ KIERUS ŁUKASZ KIERUS,
Białystok, Polska 052007243.

(111) 246144 A. Wykreślono: POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH-ZARZĄD GŁÓWNY, Chorzów, Polska 000807961; Wpisano: POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI
POCZTOWYCH, Orzesze, Polska 000807961.

(111) 242277 A. Wykreślono: AND s.c. Dobromira Sopońska,
Anna Świder-Wandzioch, Toruń, Polska 340245439; Wpisano: AND
CATERING ANNA ŚWIDER-WANDZIOCH, Toruń, Polska 341348012.

(111) 246576 A. Wykreślono: BODY AND CREMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141278335; Wpisano: ARTCOFFE FHU JERZY STANKIEWICZ, Warszawa, Polska 012847030.

(111) 242979 A. Wykreślono: Nik-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 276922613.
(111) 242980 A. Wykreślono: Nik-Pol Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska
276922613.
(111) 243553 D. Wpisano: „W dniu 05 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2590/21/541) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673986 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-243553 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ”GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”.
(111) 245681 A. Wykreślono: Nik-Pol Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska
276922613.
(111) 245685 A. Wykreślono: Nik-Pol Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.
(111) 245686 A. Wykreślono: Nik-Pol Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.
(111) 245687 A. Wykreślono: Nik-Pol Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIOR-

(111) 246733 A. Wykreślono: GLOBAL POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pietrzykowice, Polska 360319122; Wpisano: GLOBAL POINT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Biskupice Podgórne, Polska 360319122.
(111) 246950 A. Wykreślono: VB LEASING POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930494344; Wpisano: IDEA FLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930494344.
(111) 247097 A. Wykreślono: MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ
W GDAŃSKU, Gdańsk, Polska 220710576; Wpisano: MUZEUM II
WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU, Gdańsk, Polska 367011290.
(111) 247332 A. Wykreślono: NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska,
Polska 276922613.
(111) 247333 A. Wykreślono: NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska,
Polska 276922613.
(111) 247334 A. Wykreślono: NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska,
Polska 276922613.
(111) 247771 A. Wykreślono: NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska,
Polska 276922613.
(111) 248448 A. Wykreślono: INSTYTUT NAFTY I GAZU, Kraków, Polska 000023136; Wpisano: INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków, Polska 000023136.
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(111) 250092 A. Wykreślono: GLOBAL POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pietrzykowice, Polska 360319122; Wpisano: GLOBAL POINT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pietrzykowice, Polska 360319122.
(111) 250572 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 250738 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 251049 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 251144 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 251146 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 251148 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 251149 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 251202 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 251209 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 251438 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska;
Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 251481 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska;
Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 251482 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska;
Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 251484 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska;
Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070015636.
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(111) 251714 A. Wykreślono: FRĄCEK JOLANTA DRINK SYSTEM, Myszków, Polska 241876330; Wpisano: BELFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
243283018.
(111) 251793 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 252344 A. Wykreślono: NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowniki, Polska; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.
(111) 252379 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska;
Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 252608 A. Wykreślono: WÓJCIK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE, Gdańsk, Polska 190905819; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.
(111) 252639 A. Wykreślono: TERMO EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, Polska
120865342; Wpisano: DR. GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, Polska 120865342.
(111) 253220 A. Wykreślono: TERMO EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, Polska
120865342; Wpisano: DR. GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, Polska 120865342.
(111) 254321 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska;
Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 255017 A. Wykreślono: VB LEASING POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930494344; Wpisano: IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 141374292.
(111) 255807 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 255808 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 255809 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 255939 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska;
Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 256129 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 256637 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 256662 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRA-
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 256703 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia
3 grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 26 lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km573/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Marka
Lasoty zamieszkałego w miejscowości Bodzentyn”
(111) 256703 D. Wpisano: Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia
3 grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 26 lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km572/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Michała
Jasińskiego zamieszkałego w miejscowości Bodzentyn”.
(111) 256703 D. Wpisano: Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia
3 grudnia 2019 r., sygn. akt IV P 67/19 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 26 lutego 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km575/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Adama
Jankiewicza zamieszkałego w miejscowości Łączna”.
(111) 256703 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
z dnia 29 października2019 r., sygn. akt IV P 62/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 27 stycznia 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 583/20 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Marcina Gila zamieszkałego w miejscowości Łączna”.
(111) 256703 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 17 września2019 r., sygn. akt IV P 46/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 8 lipca 2020 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 611/20 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Karoliny Dziób zamieszkałej w miejscowości Łączna”.
(111) 256703 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 17 września2019 r., sygn. akt IV P 51/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 8 lipca 2020 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 610/20 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Karoliny Dziób zamieszkałej w miejscowości Łączna”.
(111) 256703 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia8
października2019 r., sygn. akt IV P 37/19 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 7 listopada 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: RM Km 1084/19 dokona zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Dariusza
Góreckiego zamieszkałego w Zagnańsku”.
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(111) 256703 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z dnia 31 stycznia 2020 r., sygn.
akt IV Np 1/20zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 15
lipca 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km
732/20dokonałzajęciaprawaochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: Artura Krawczyka zamieszkałego w Chmielniku”.
(111) 256703 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z dnia 31października 2019 r., sygn.
akt IV Np 2/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9
stycznia 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM
Km 181/20dokonałzajęciaprawaochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Mariusza Żołądka zamieszkałego w Suchedniowie”.
(111) 256703 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. akt IV P 26/19 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 29 października2019 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: RM Km 18/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Renaty Borowiec zamieszkałej w miejscowości Łączna».
(111) 256703 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
z dnia 29 października2019 r., sygn. akt IV P 54/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 27 stycznia 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 584/20 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Marka Malczyka zamieszkałego w Suchedniowie”.
(111) 256703 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 5 lutego 2019
r., sygn. akt VII GC 1/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 5 grudnia 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM
Km 309/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Konkowski i Wspólnicy
spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach”.
(111) 256877 A. Wykreślono: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110.
(111) 256877 A. Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 631008941.
(111) 256877 A. Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki,
Polska 631008941.
(111) 257006 D. Wpisano: „W dniu 05 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2548/21/144) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673989 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-257006 w celu zabezpieczenia
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wierzytelności przysługujących ”GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”.
(111) 257372 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska;
Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 257373 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska;
Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 257374 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska;
Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 257449 A. Wykreślono: DOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska; Wpisano: DOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 301490072.
(111) 259238 A. Wykreślono: JAZBUD MM I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 200738194;
Wpisano: JAZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAZ-BUD SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Polska
050609660.
(111) 259238 A. Wykreślono: JAZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAZ-BUD SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Polska 050609660; Wpisano: JAZ-BUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAZ-BUD SPÓŁKA JAWNA, Białystok, Polska 050609660.
(111) 261704 A. Wykreślono: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830; Wpisano: BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 140745935.
(111) 261972 A. Wykreślono: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830; Wpisano: BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 140745935.
(111) 262537 A. Wykreślono: WÓJCIK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE, Gdańsk, Polska 190905819; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.
(111) 262780 A. Wykreślono: WÓJCIK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE, Gdańsk, Polska 190905819; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.
(111) 264429 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 710515594; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
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MANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 266496 A. Wykreślono: CICHOCKI P., KACZOROWSKI J. PJ
INVEST SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska; Wpisano: AP INVEST
A. CICHOCKA, P. CICHOCKI S.C., Konstancin Jeziorna, Polska.
(111) 268299 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 268533 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 268534 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 269172 A. Wykreślono: GRUPA ATERIMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 363103598; Wpisano: ATERIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Kraków, Polska
369829988.
(111) 269796 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 270655 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 271287 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 271558 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 271559 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 271560 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 271958 D. Wykreślono: LIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska; Wpisano: LIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
222007912; MODERN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 002861025.

(111) 264587 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 271958 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia 8
czerwca 2020 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.

(111) 264589 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 274317 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 264950 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 274318 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 265280 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KO-

(111) 274319 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
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MANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 274320 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 274321 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 274322 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 274323 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 274325 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 275511 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 275512 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW SERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 275755 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 276038 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 276039 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 276040 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 276041 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 276042 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 276043 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 276108 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
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(111) 276113 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 276934 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 277559 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 278011 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 280860 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 282235 A. Wykreślono: TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska; Wpisano: DMR NET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzezie, Polska
121509649.
(111) 284481 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 284576 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 284643 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 286463 A. Wykreślono: SMART PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska
36035925100000; Wpisano: CHIESI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015889708.
(111) 286464 A. Wykreślono: SMART PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska
36035925100000; Wpisano: CHIESI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015889708.
(111) 288414 D. Wykreślono: ,,W dniu 4 października 2018 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4857/18/529) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2586016 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288414 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec ‘’KAN’’ Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi’’.
(111) 288551 A. Wykreślono: TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 360766803; Wpisano: DMR NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzezie, Polska 121509649.
(111) 288791 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska
180040712; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 289076 A. Wykreślono: SMART PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska
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36035925100000; Wpisano: CHIESI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
(111) 289434 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 289435 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 289911 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 290046 A. Wykreślono: WÓJCIK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE, Gdynia, Polska 190905819; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.
(111) 290048 A. Wykreślono: WÓJCIK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE, Gdynia, Polska 190905819; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.
(111) 290049 A. Wykreślono: WÓJCIK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE, Gdynia, Polska 190905819; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468.
(111) 290222 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 290254 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 290256 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 290258 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 290259 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
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(111) 290331 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 290332 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 290333 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 290335 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 290932 A. Wykreślono: MARIUSZ KLIMEK PROJECTUS,
Chorzów, Polska; Wpisano: MC ARTHUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 147313802.
(111) 291101 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 291615 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 291821 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska
180040712; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 291852 A. Wykreślono: GRUPA HOTELOWO TURYSTYCZNA SANTUR A. S TOMALA SPÓŁKA JAWNA, Dwikozy, Polska
260150525; Wpisano: MEGAMARKET SPÓŁKA AKCYJNA, Chmielów,
Polska 181151371.
(111) 292268 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 292806 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 292989 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 290262 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 293010 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 290264 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 294493 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 290267 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 294494 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 290330 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 294674 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
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(111) 294675 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 304884 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 295029 A. Wykreślono: CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, Polska 000042352; Wpisano: UNIFLOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słubice, Polska
386840420.

(111) 305287 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 295769 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 305917 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 18 czerwca
2020r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego R.305917 przez spółkę MABUCHI MOTOR POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, Polska 366266970 na czas nieokreślony”

(111) 295892 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 297254 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska
180040712; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 297749 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 297952 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Wydział I Cywilny z dnia 24 stycznia 2019 r., sygn.
akt I Co 4019/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 8
lutego 2019 r. oraz Aktu notarialnego Kancelarii Notarialnej Ilona
Sądel-Bendkowska, Agata Perczyńska Spółka partnerska z dnia
15grudnia 2017 r., sygn. akt Repertorium A nr 3946/2017 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 8 lutego 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 1058/19dokonałzajęciaprawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Rafała Gąsiora zamieszkałego w Warszawie”
(111) 298559 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 299750 A. Wykreślono: GOLD PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 015190888; Wpisano: GOLD PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369977849.
(111) 301447 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 301957 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska
180040712; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 302498 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 302768 A. Wykreślono: LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jankowice, Polska 302821772; Wpisano: Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 303697 A. Wykreślono: CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, Polska 000042352; Wpisano: UNIFLOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słubice, Polska
386840420.

(111) 305951 A. Wykreślono: MEGGER A., MICHNOL K. 7
KONTYNENTÓW SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, Polska 364598231;
Wpisano: 7 KONTYNENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska
364598231.
(111) 308903 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 308904 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 308905 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 309362 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 309366 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 309642 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 309677 A. Wykreślono: RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146437353; Wpisano: WYDAWNICTWO KOBIECE ŁUKASZ KIERUS ŁUKASZ KIERUS,
Białystok, Polska 052007243.
(111) 310574 A. Wykreślono: ALIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140235157; Wpisano: ALIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń, Polska 140235157.
(111) 310575 A. Wykreślono: ALIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140235157; Wpisano: ALIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń, Polska 140235157.
(111) 311726 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska
180040712; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 311802 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
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(111) 311803 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 311984 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
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TURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 317686 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 317708 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 312289 A. Wykreślono: RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146437353; Wpisano: WYDAWNICTWO KOBIECE ŁUKASZ KIERUS ŁUKASZ KIERUS,
Białystok, Polska 052007243.

(111) 318151 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 312699 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 318198 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 312700 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 318199 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 312779 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 318220 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 313479 A. Wykreślono: LIDL SKLEPY SPOŻYWCZE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jankowice,
Polska 302821772; Wpisano: LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jankowice, Polska
302821772.

(111) 318221 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 313479 A. Wykreślono: LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jankowice,
Polska 302821772; Wpisano: Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm,
Niemcy.

(111) 318696 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 313494 A. Wykreślono: MANUFAKTURA PIWA WÓDKI
I WINA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 365331458; Wpisano: MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA, Tenczynek,
Polska 365331458.

(111) 318791 A. Wykreślono: LIDL SKLEPY SPOŻYWCZE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jankowice,
Polska 302821772; Wpisano: LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jankowice, Polska
302821772.

(111) 313795 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 2 stycznia
2020 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez spółkę MMH-ECO-PAL MACIEJ PIOTROWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ,Mokronosy, Polska na czas określony od dnia 02.01.2020 r. do dnia 06.04.2028 r.”

(111) 318791 A. Wykreślono: LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jankowice,
Polska 302821772; Wpisano: Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm,
Niemcy.

(111) 316102 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944 ;
Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
(111) 316196 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 316527 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 316868 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 316869 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NA-

(111) 319226 A. Wykreślono: LIZARD MEDIA P. BILIŃSKI M.
WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała, Polska 364076604;
Wpisano: LIZARD MEDIA SOFTWARE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 386125521.
(111) 320616 A. Wykreślono: WOODYKNOWS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
367615473; Wpisano: WOODYKNOWS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 382993433.
(111) 321082 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 321820 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 321821 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
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(111) 321919 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 323589 A. Wykreślono: TOMASZ TURZA, Piła Kościelecka, Polska; Wpisano: ELŻBIETA GOC-TURZA, Piła Kościelecka, Polska.
(111) 323589 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia
01.09.2020 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego R.323589 przez spółkę GOC I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła Kościelecka, Polska
na czas określony od dnia 01.09.2020 r. do dnia 28.02.2029 r.”
(111) 323628 A. Wykreślono: TOMASZ TURZA, Piła Kościelecka, Polska; Wpisano: ELŻBIETA GOC-TURZA, Piła Kościelecka, Polska.
(111) 323628 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 01.09.2020
r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego R.323628 przez spółkę GOC I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła Kościelecka, Polska na czas
określony od dnia 01.09.2020 r. do dnia 28.02.2029 r.”
(111) 323629 A. Wykreślono: TOMASZ TURZA, Piła Kościelecka, Polska; Wpisano: ELŻBIETA GOC-TURZA, Piła Kościelecka, Polska.
(111) 323629 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 01.09.
2020 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego R.323629 przez spółkę GOC I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła Kościelecka,, Polska
na czas określony od dnia 01.09.2020 r. do dnia 28.02.2029 r.”
(111) 324091 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 324172 A. Wykreślono: TOMASZ TURZA, Piła Kościelecka, Polska; Wpisano: ELŻBIETA GOC-TURZA, Piła Kościelecka, Polska.
(111) 324172 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 01.09.2020
r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego R.324172 przez spółkę GOC I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła Kościelecka, Polska na czas
określony od dnia 01.09.2020 r. do dnia 28.02.2029 r.”
(111) 324341 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 325137 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 325421 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 325422 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 326215 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 326234 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 326236 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
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MANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 326485 A. Wykreślono: NT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142696939; Wpisano: HOREX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366617926.
(111) 327124 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 327501 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 327563 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 328347 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 328539 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 328601 A. Wykreślono: MACIEJ BLOK, GREENPRINT, Dąbrowa Górnicza, Polska 120658821; Wpisano: GREENPRINT S.C. MACIEJ BLOK, JACEK BLOK, ANDRZEJ BLOK, Dąbrowa Górnicza, Polska
367616930.
(111) 329196 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 329197 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 329301 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 329365 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 329619 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 01.07. 2020
r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez spółkę SUBSIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123127395 na czas określony
od dnia 01.07.2020 r. do dnia 17.06.2029 r.”
(111) 330782 A. Wykreślono: ALIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140235157; Wpisano: ALIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń, Polska 140235157.
(111) 333213 A. Wykreślono: SZUNKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 812368180; Wpisano:
KRZYSZTOF SZUNKE, Szczecin, Polska.
(111) 333214 A. Wykreślono: SZUNKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 812368180; Wpisano:
KRZYSZTOF SZUNKE, Szczecin, Polska.
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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) 339787
(540) CREMO
(511) 5, 29
(732) CREMO S. A.,
Route de Moncor 6 CH-1752 VILLARS-SUR-GLÂNE (CH)
(151) 2019 11 19
(441) 2020 01 07
(581) 2019 12 19
(111) 536382
(540) MECLODERM
(511) 5
(732) Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
(151) 2020 07 06
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 630144A
(540) Depilan
(511) 3
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA,
Eckenheimer Landstrasse 10060318 Frankfurt am Main (DE)
(151) 2019 11 29
(441) 2020 04 14
(581) 2020 03 26
(111) 1048970
(540) BLACKSPADE Fits perfect
(531) CFE: 05. 03. 04, 27. 05. 01, 29. 01. 12
(511) 25
(732) NARKONTEKS TEKSTİL İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Buca Organize Sanayi Bölgesi,
Doğuş Caddesi 3/19 Sokak No: 12 Buca-İzmir (TR)
(151) 2020 07 20
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1223509
(540) SKLANKA
(511) 33
(732) Zhizhin Mikhail Vitalyevich,
ul. Narodnaya, 38-36 6RU-603074 Nizhniy Novgorod (RU)
(151) 2014 08 13
(441) 2015 01 05
(581) 2014 11 20
(111) 1228359
(531) CFE: 01. 03. 08, 03. 04. 04, 29. 01. 12

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 29, 30, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 44, 45
(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1 A-5330 Fuschl am See (AT)
(151) 2019 05 29
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1235283

(540) NIKEL NATURAL INNOVATIVE COSMETICS
(511) 3
(732) Mirjana Brlečić, Milislava Demerca 7 HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2016 05 11
(441) 2016 12 05
(581) 2016 11 10
(111) 1260963
(540) ATA
(531) CFE: 24. 01. 05, 27. 05. 24, 29. 01. 12
(511) 13
(732) ATA SİLAH SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Alemdağ Mahallesi Elmalı Sokak No:5/A Çekmeköy, İstanbul (TR)
(151) 2020 06 04
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1297403
(540) BIOTON
(531) CFE: 05. 03. 15, 26. 04. 04, 27. 05. 08
(511) 3
(732) PRODUCTION AND COMMERCIAL COMPANY „BIOTON”
LIMITED LIABILITY COMPANY,
vul. Mykoli Rudenka, 77 m. Dnipro 49101 (UA)
(151) 2020 07 03
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1369116
(540) PEARSON
(511) 35, 36, 38
(732) Pearson plc, 80 Strand GB-London, WC2R 0RL (GB)
(151) 2017 05 12
(441) 2017 10 30
(581) 2017 10 12
(111) 1372358
(540) PROFI CARE
(531) CFE: 26. 11. 02, 27. 05. 11

(511) 8, 9, 10, 11, 21, 26

(732) Clatronic International GmbH, I
ndustriering Ost 4047906 Kempen (DE)
(151) 2020 06 24
(441) 2020 07 27
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(581) 2020 07 09

(111) 1390325
(540) Spot it!
(531) CFE: 24. 17. 04, 27. 05. 03
(511) 9, 16, 28, 41
(732) ASMODEE GROUP,
18 RUE JACQUELINE AURIOL, QUARTIER VILLAROY F-78280
GUYANCOURT (FR)
(151) 2020 04 24
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1419772
(540) Vitactiv Natural Nutrition
(531) CFE: 05. 03. 11, 26. 04. 02, 27. 05. 04, 29. 01. 13
(511) 5
(732) Feelgood Shop Besloten Vennootschap,
Celsiusweg 25A NL-5928 PR Venlo (NL)
(151) 2020 07 09
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1442784
(540) Ottasilver
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 35
(732) NİOVA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Mahmutbey Mahallesi
2446 Sokak, No:185/12 Kuzey Plaza Bağcılar İSTANBUL (TR)
(151) 2020 06 22
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1443772
(540) Yelli
(531) CFE: 28. 05. 00
(511) 29, 30, 31
(732) LLC firm „Torgovy Dom Yarmarka”,
Pryazhinskoe shosse, 2km RU-185013 Petrozavodsk (RU)
(151) 2020 04 07
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1459063
(540) ORANGE COLLECTION PRO
(531) CFE: 27. 05. 03, 29. 01. 15
(511) 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 09 13
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1467880
(540) bonmano
(531) CFE: 05. 05. 20, 26. 01. 15, 27. 05. 01, 29. 01. 12
(511) 30
(732) Asaldokht shahd Company, No. 357, 3rd Nastaran Alley,
Professor Hesabi Blvd, Shamsabad Industrial City Tehran (IR)
(151) 2020 02 05
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1477602
(540) S&I CM
(531) CFE: 24. 17. 25, 27. 05. 10, 29. 01. 12
(511) 35, 36, 37, 42
(732) S&I Corp., 150, Magokjungang-ro, Gangseo-gu Seoul 07789 (KR)
(151) 2019 04 09
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1478712
(540) AMORIM WISE
(511) 19
(732) AMORIM CORK FLOORING, S. A., Rua do Ribeirinho, 202,
P-4535-472 Sao Paio de Oleiros (PT); CORTICEIRA AMORIM, S. G. P.
S., S. A., Lugar de Meladas, Santa Maria da Feira, 4535, P-4535-176
Mozelos-Lourosa (PT)
(151) 2019 04 11
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1482652
(540) wework
(531) CFE: 26. 04. 02
(511) 35, 36, 37, 42, 43
(732) WeWork Companies LLC, 1
15 West 18th Street New York NY 10011 (US)
(151) 2019 03 08
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482680
(540) Delicia
(531) CFE: 02. 09. 01, 27. 05. 01
(511) 30
(732) Pryvatne pidpryiemstvo „Delitsiia”,
vul. Zavodska, 2-V m. Bucha Kyivska obl. 08292 (UA)
(151) 2020 05 06
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1493128
(540) Find Z
(511) 9
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD., No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan
Guangdong (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1512728
(540) SUMMERHOUSE
(732) SPRING CREEK VINTNERS LIMITED,
41 Gouland Rd, Spring Creek Marlborough (NZ)
(151) 2020 06 27
(441) 2020 08 03

(511) 33
(581) 2020 07 16
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(111) 1520869
(540) NutriBalance Repair
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2020 01 07
(441) 2020 04 06
(581) 2020 03 19
(111) 1521102
(531) CFE: 26. 13. 25, 28. 03. 00
(511) 23
(732) LDZ New Aoshen Spandex Co., Ltd, No. 8, Kunlun Mountains
Road, Lianyungang Economic and Technological Development
Zone, Lianyungang City 222000 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 12 21
(441) 2020 04 06
(581) 2020 03 19
(111) 1525270
(540) LIPO YOU
(531) CFE: 01. 03. 02, 26. 01. 04, 27. 05. 01, 29. 01. 01
(511) 5, 30, 35
(732) Feelgood Shop B. V., Celsiusweg 25 ANL-5928 PR Venlo (NL)
(151) 2020 07 09
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1529231
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 35
(732) Shandong Chengtai Supply Chain Management Co., Ltd,
Room 302, Building 2, Yingyue Ziyuncheng Garden, No. 9 Machine
Tool Second Factory Road, Huaiyin District 250000 Jinan City,
Shandong Province (CN)
(151) 2020 02 19
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1530025
(540) TMR
(531) CFE: 26. 04. 04,
26. 11. 01, 29. 01. 13
(511) 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 43
(732) Tatry mountain resorts, a. s.,
Demänovská Dolina 72 SK-031 01 Liptovský Mikuláš (SK)
(151) 2020 01 13
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530041
(540) LANHAI
(531) CFE: 27. 05. 12
(511) 7
(732) Shijiazhuang Lanhai Tools Co., Ltd,
No. 10 Fangxing Road, Yuhua district, Shijiazhuang Hebei (CN)
(151) 2020 01 06
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530072
(540) JOMOTO
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 25
(732) Public Joint Stock Company „Detsky mir”,
pr-kt Vernadskogo, d. 37, corp. 3 RU-119415 MOSCOW (RU)
(151) 2019 12 25
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530077
(540) McBains Crossing
(732) Kingston Estate Wines Pty Ltd,
PO BOX 2694 KENT TOWN DC SA 5071 (AU)
(151) 2020 04 20
(441) 2020 06 01

(511) 33
(581) 2020 05 14

(111) 1530079
(540) STANSIO
(511) 6, 7, 9, 19, 20
(732) FERCO, 2 rue du Vieux Moulin F-57445 REDING (FR)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530083
(540) B5 BLOCCO. 5
(531) CFE: 26. 01. 17, 29. 01. 13
(511) 25
(732) Wenzhou Runlongde Industrial Co., Ltd,
No. 2 Jinda Road, Qianhua Industrial Area, Xinqiao, Ouhai,
Wenzhou 325000 Zhejiang (CN)
(151) 2020 02 25
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530089
(540) DELIO
(511) 6, 7, 9, 19, 20
(732) FERCO, 2 rue du Vieux Moulin F-57445 REDING (FR)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530113
(540) NERIS
(511) 6, 7, 9, 19, 20
(732) FERCO, 2 rue du Vieux Moulin F-57445 REDING (FR)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530188
(540) Wista ENERGY
(531) CFE: 26. 04. 02, 27. 05. 02
(511) 9
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „Mehateks”,
vul. Yevropeiska, bud. 1Am. Kostiantynivka Donetska obl. 85110 (UA)
(151) 2020 02 11
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530225
(540) SILISS
(511) 3, 5, 8, 21
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC,
26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2020 03 24
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
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(111) 1530329
(540) Ei love you
(531) CFE: 03. 07. 03,
27. 05. 11, 29. 01. 15
(511) 6, 9, 16, 29, 31, 35, 37, 42, 44
(732) Schropper GmbH, Auestraße 35 A-2640 Gloggnitz (AT)
(151) 2019 12 03
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530330
(540) ianoni
(531) CFE: 27. 05. 01, 28. 03. 00
(511) 28
(732) CASTON SPORTS MANUFACTURE CO., LTD.,
Shuntian Creative Park, Shamei Road, Shiyong Auenue, Yongning
Town, Shishi city 362700 Fujian province (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530475
(540) KREISS
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 12, 28
(732) Public Joint Stock Company „Detsky mir”,
pr-kt Vernadskogo, d. 37, corp. 3 RU-119415 MOSCOW (RU)
(151) 2019 12 25
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530555
(540) OPTIMAPHARM
(531) CFE: 24. 17. 01, 27. 05. 01, 29. 01. 13
(511) 35, 41, 42
(732) OPTIMAPHARM d. d.,
Ulica grada Vukovara 284 HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2020 02 07
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530571
(540) HOCKGRID
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 9, 19, 22
(732) Hock Technology Co., Ltd., No. 6, Huangjin Road,
High-tech Zone, Jining City Shandong Province (CN)
(151) 2019 11 28
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530617
(540) SUHON
(531) CFE: 03. 07. 24, 26. 11. 21, 27. 03. 03,
27. 05. 01, 28. 03. 00
(511) 7
(732) Nanjing SUHON Electronic Technology Co., Ltd, Jinniuhu
Industrial Park, Liuhe District, Nanjing City 211521 Jiangsu
Province (CN)
(151) 2020 01 02
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530631
(540) EXTEND tendostrutture modulari
(531) CFE: 26. 11. 12, 27. 05. 01, 29. 01. 12
(511) 6, 37
(732) GRUPPO TOSETTO S. R. L.,
VIA DEL MACELLO 36 I-35013 CITTADELLA (PD) (IT)
(151) 2020 02 12
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530657
(531) CFE: 26. 13. 25
(511) 6, 11
(732) Taizhou Jinda Sanitary Ware Co., Ltd., Fengyangpu Village,
Xinqiao Town, Luqiao District, Taizhou 318055 Zhejiang (CN)
(151) 2019 11 25
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530721
(540) SIDI
(732) HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.,
U Cihelny 295 CZ-373 65 Dolní Bukovsko (CZ)
(151) 2020 02 05
(441) 2020 06 01

(511) 1, 19, 42
(581) 2020 05 14

(111) 1530872
(540) facelle
(531) CFE: 04. 02. 01, 26. 01. 03, 27. 05. 01
(511) 3, 5, 10, 24, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 09 06
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530907
(540) FIX AUTO
(531) CFE: 24. 15. 02, 26. 04. 16, 27. 05. 24
(511) 35, 37
(732) Mondofix Inc.,
99 Emilien-Marcoux, Suite 101 Blainville QC J7C 0B4 (CA)
(151) 2020 01 16
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1530936
(540) HK
(531) CFE: 27. 01. 16, 27. 05. 03
(511) 9, 19, 22
(732) Hock Technology Co., Ltd., No. 6, Huangjin Road,
High-tech Zone, Jining City Shandong Province (CN)
(151) 2019 11 28
(441) 2020 06 01
(581) 2020 05 14
(111) 1532138
(540) KONTUR
(531) CFE: 26. 03. 04, 29. 01. 14

(511) 2, 7, 9, 19

Nr 14/2021
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(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„STROITELNAYA TEKHNIKA I MATERIALY”, Ul. Katin Bor 103224025
Brest (BY)
(151) 2020 02 07
(441) 2020 06 08
(581) 2020 05 21

(111) 1532585
(540) REACH CFX
(732) Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,
Carl-Zeiss-Straße 2273447 Oberkochen (DE)
(151) 2020 02 21
(441) 2020 06 15

(111) 1532250
(540) DV PASS
(531) CFE: 27. 05. 09, 29. 01. 12
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42
(732) DIGITAL VIRGO, 88 rue Paul Bert F-69003 Lyon (FR)
(151) 2020 03 27
(441) 2020 06 08
(581) 2020 05 21

(111) 1532602
(540) PitaBreaks
(531) CFE: 26. 11. 01, 27. 05. 10
(511) 30
(732) ATHANASIOS D. KOUKOUTARIS A. E. V. E.,
1st km. KOZANIS-ARGILOU Street GR-501 00 KOZANI (GR)
(151) 2020 03 06
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28

(111) 1532281
(540) Rex
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 15
(732) Guangzhou Paloma Culture Communication Co., Ltd.,
Room 605, (G-3), No. 81 Xuanyue East Street, Haizhu District,
Guangzhou City 510000 Guangdong Province (CN)
(151) 2020 03 19
(441) 2020 06 08
(581) 2020 05 21
(111) 1532334
(540) ER Emi Romani
(531) CFE: 09. 09. 05, 26. 11. 08, 27. 05. 01
(511) 18, 25
(732) Kiarviak Liudmila, Kabyaka st., 8-4 1230020 Grodno (BY)
(151) 2020 03 09
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1532375
(540) FABERLIC
(511) 3, 5, 21, 25, 29, 30, 44
(732) Joint Stock Company „FABERLIC”,
4, Nikopol’skaya str. RU-117403 Moscow (RU)
(151) 2020 03 11
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1532401
(540) R-Tech
(531) CFE: 26. 03. 01, 26. 11. 09, 27. 05. 01, 29. 01. 12 (511) 6, 7, 9, 37
(732) Limited Liability Company „R-TEH”, Luzhskaya street,
8A, premise 2-N, office 6 RU-195265 Saint-Petersburg (RU)
(151) 2019 10 23
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1532402
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 9
(732) Shandong Sincere precision machinery Co., Ltd.,
Liyuan street, Shanghe county economic development zone,
Jinan 250101 Shandong (CN)
(151) 2020 03 10
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1532482
(540) XCORT DISCOVER YOUR POWER
(531) CFE: 26. 03. 05, 26. 04. 18, 27. 05. 01
(511) 7
(732) YIWU XILIN MACHINERY CO., LTD., Room 302, No. 1, Building
33, Futian Second District, Futian Community, Futian Street, Yiwu
City Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 04 27
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1532529
(540) La Fabrique PERCHERONNE
(531) CFE: 14. 03. 01, 26. 04. 02, 27. 05. 09
(511) 1, 6, 7, 8, 9,
11, 16, 17, 19, 20
(732) ITM ENTREPRISES,
24 rue Auguste Chabrières, F-75015 PARIS (FR)
(151) 2020 03 16
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28

(511) 9
(581) 2020 05 28

(111) 1532620
(540) S
(531) CFE: 27. 01. 01, 27. 05. 01
(511) 37, 42
(732) SDCIC Construction Group Shares CO., LTD, Block A, SDCIC
mansion, NO. 6 Guanglan Road, Futian Free Trade Zone, Futian
District, Shenzhen City 518000 Guangdong Province (CN)
(151) 2019 11 13
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1532684
(540) Lev Golitsin Coronation
(511) 33
(732) Closed joint-stock company „Igristie Vina”,
Sverdlovskaya naberezhnaya, 34 RU-195027 Saint-Petersburg (RU)
(151) 2020 03 17
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1532749
(540) TIGAYOR
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d. d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2020 03 16
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1532751
(540) FYMEGO
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d. d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2020 03 16
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1532757
(540) GRATIBAN
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d. d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2020 03 31
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1532773
(540) TILYROL
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d. d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2020 03 16
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1532802
(540) LAI DUAN
(531) CFE: 26. 05. 01, 28. 03. 00
(511) 40
(732) Shandong Laiduan Machinery Co., Ltd.,
South of Xiaoxiacun, Zhaili Town, Laiwu District, Jinan City 250000
Shandong Province (CN)
(151) 2020 03 05
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28

(581) 2020 05 28

(111) 1532881
(540) Solplanet
(531) CFE: 01. 03. 01, 27. 03. 12, 27. 05. 01, 29. 01. 13
(511) 9, 37, 42
(732) Shanghai Zhuoyou Enterprise Management Consultation
Partnership (Limited Partnership), Room 2336, Building 2,
Lane 1800, Xinyanggong Road, Fengxian District Shanghai,
China (CN)
(151) 2020 03 27
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28

(111) 1532574
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 19
(732) Jinan Fortune Precision Machinery Co., Ltd,
No. 888, BaZi Industrial Park, HeHua Street, LiCheng District, Jinan
250101 Shandong (CN)
(151) 2020 03 10
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28

(111) 1532914
(540) paratronix
(511) 9
(732) Shandong Puchuang Industrial Technology Co., Ltd., 1st
Floor) D2-105, Phase 3, Times Headquarters Base, 15 Lanxiang
Road, Tianqiao District, Jinan City Shandong Province (CN)
(151) 2020 04 28
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28

(111) 1532579
(540) ER KUAN
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 11
(732) JINAN AN’JI’ER INDUSTRIAL CO., LTD., North of 308 National
Road, West Zone of Qiaobei Industrial Park, Daqiao Town,
Tianqiao District, Jinan City 250000 Shandong Province (CN)
(151) 2020 03 05
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28

(111) 1533071
(540) ZAPHIRE
(732) Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,
Carl-Zeiss-Straße 2273447 Oberkochen (DE)
(151) 2020 04 07
(441) 2020 06 15

(111) 1532571
(540) Coffee IQ
(732) Tchibo Coffee Service GmbH,
Überseering 1822297 Hamburg (DE)
(151) 2019 09 17
(441) 2020 06 15

(511) 9, 35, 37, 38, 42

(111) 1532580
(540) DURAPLUS
(732) Bestway Inflatables & Material Corp.,
No. 208 Jinyuanwu Road 201812 Shanghai (CN)
(151) 2020 04 27
(441) 2020 06 15

(511) 19
(581) 2020 05 28

(511) 9
(581) 2020 05 28

(111) 1533173
(540) ecobeton water technologies
(531) CFE: 01. 15. 24, 26. 01. 04,
27. 05. 10, 29. 01. 13
(511) 11, 17, 19, 37, 40, 42
(732) ECOBETON WATER TECHNOLOGIES N. V.,
Hasseltsesteenweg 119 Sint-Truiden B-3800 (BE)
(151) 2020 04 07
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
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(111) 1533200
(540) TubiX
(732) KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG,
Oberkamper Straße 1342349 Wuppertal (DE)
(151) 2020 04 07
(441) 2020 06 15
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(511) 8
(581) 2020 05 28

(111) 1533359
(540) ADENOPROSIN
(511) 5
(732) CIUHRII Ceslav, Str. Nichita Smochină nr. 29,
MD-2021, Chişinău République de Moldova (MD)
(151) 2020 03 27
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1533394
(540) JIAN MENG
(531) CFE: 27. 05. 01, 28. 03. 00
(511) 25
(732) JIALI COSTUME & WEAVING CO., LTD JIN JIANG, No. 1
Binxi North Road, Huahai Village, Shenhu Town, Jinjiang City,
Quanzhou Fujian (CN)
(151) 2020 04 29
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1533481
(531) CFE: 01. 03. 02, 26. 04. 02
(511) 6
(732) Yuhuan Huaneng Impeller Co., Ltd.,
Longxi Industrial Zone, Yuhuan 317600 Zhejiang (CN)
(151) 2020 04 27
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04
(111) 1533502
(540) NERVOBEN
(511) 5
(732) Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel, bei
Rosario De Carlo, Hungerstrasse 47 CH-8832 Wilen (CH)
(151) 2020 04 22
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(111) 1533970
(540) polster power
(531) CFE: 25. 05. 02, 26. 04. 03,
27. 05. 03, 29. 01. 14
(732) ROLLER GmbH & Co. KG,
Willy-Brandt-Allee 7245891 Gelsenkirchen (DE)
(151) 2020 01 21
(441) 2020 06 22

Nr 14/2021

(511) 9, 20, 35, 42
(581) 2020 06 04

(111) 1534083
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 5
(732) Babyallay GmbH, Birnbaumsmühle 6515234 Frankfurt (DE)
(151) 2020 03 05
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04
(111) 1534084
(540) Bendin
(511) 5
(732) Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
(151) 2020 03 18
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04
(111) 1534151
(540) CREAVİT
(531) CFE: 26. 04. 18
(511) 11
(732) ÇANAKÇILAR SERAMIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Çukurköyü, Gökçebey Zonguldak (TR)
(151) 2020 03 03
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04
(111) 1534165
(540) YeFine
(531) CFE: 05. 03. 15, 27. 03. 11, 27. 05. 08
(511) 21
(732) Fujian Quanzhou Mahu Trading Co., Ltd., Beside Jinsuo
Primary School, Baomei Industrial Zone, Longxun Town, Dehua
County, Quanzhou City 362000 Fujian Province (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(111) 1533566
(540) Ralco Technic
(531) CFE: 26. 03. 23, 27. 05. 01
(511) 11, 35, 37, 42
(732) Mokhov Viacheslav Viktorovich,
vul. Chkalova, bud. 96/1, kv. 21, m. Mykolayiv Mykolayivskoyi obl.
54055 (UA)
(151) 2020 02 13
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(111) 1534182
(540) inno make! mannheim
(531) CFE: 24. 17. 04, 26. 04. 02, 27. 05. 10, 29. 01. 13
(511) 35, 41
(732) Stadtmarketing Mannheim GmbH,
E 4, 668159 Mannheim (DE)
(151) 2020 03 04
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(111) 1533582
(540) ARSIDOS
(511) 5
(732) MMC INTERNATIONAL HEALTH HOLDING, S. L.,
Cuestablanca, 21 E-28108 ALCOBENDAS-MADRID (ES)
(151) 2019 12 03
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(111) 1534239
(540) GALLETTI
(732) Barilla G. e R. Fratelli-Società per Azioni,
Via Mantova, 166 I-43122 PARMA (IT)
(151) 2020 03 05
(441) 2020 06 22

(111) 1533628
(540) HODAF
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 5
(732) HEBEI HOUDE HANFANG MEDICAL DEVICES GROUP CO., LTD,
Beisun Village, Zhengding County, Shijiazhuang Hebei Province (CN)
(151) 2020 01 13
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(111) 1534281
(540) BCG GAMMA
(732) The Boston Consulting Group, Inc.,
200 Pier 4 Boulevard Boston MA 02210 (US)
(151) 2020 01 23
(441) 2020 06 22

(111) 1533805
(540) cocod’or
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 3, 4
(732) COCODOR Co., Ltd., 145-17, Wangdam-ro,
Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yongin-si Gyeonggi-do (KR)
(151) 2020 04 28
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04
(111) 1533839
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 35
(732) Mimanduo (Shandong) Catering Management Co., Ltd,
513, Building 9, Shangang Xintiandi, 61-11 South Industrial Road,
Jinan Area, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone Jinan City,
Shandong Province (CN)
(151) 2020 03 11
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(511) 30
(581) 2020 06 04
(511) 35
(581) 2020 06 04

(111) 1534293
(540) EPITIDE
(511) 3, 5
(732) BioVita, LLC, Tatarsky pereulok, 4, litera A,
pom. 3-N, kom. 2 RU-197198 Saint Petersburg (RU)
(151) 2020 03 10
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04
(111) 1534337
(540) GLYPIDUO
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d. d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2020 04 09
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04
(111) 1534342
(540) GLYPVIMET
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d. d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2020 04 09
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(111) 1533908
(540) BORN IN LE BRASSUS RAISED AROUND
THE WORLD
(511) 14
(732) Audemars Piguet Holding SA,
Route de France 16 CH-1348 Le Brassus (CH)
(151) 2020 04 23
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(111) 1534344
(540) F&L FOOT AND LEG
(531) CFE: 26. 04. 04, 27. 05. 24, 28. 03. 00
(511) 25
(732) Zhejiang MengNa Socks & Hosiery Corp., Beiyuan Industrial
Zone 3rd Phase, Yiwu City Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(111) 1533910
(540) cxmt
(531) CFE: 26. 04. 03, 27. 05. 01
(511) 9
(732) ChangXin Memory Technologies, Inc., Room 630,
Haiheng Building, No. 6 Cuiwei Road, Economic And
Technological Development Zone, Hefei 230000 Anhui (CN)
(151) 2020 05 06
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(111) 1534397
(540) Paryls
(511) 1
(732) Guangdong Youju Advanced New Materials Co. Ltd.,
Building 1 and 3, No. 291, Longxi Road, Jianghai District, Jiangmen
City Guangdong Province (CN)
(151) 2020 03 27
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(111) 1533958
(540) Master’s Heritage Lev Golitsin
(511) 33
(732) Closed joint-stock company „Igristie Vina”,
Sverdlovskaya naberezhnaya, 34 RU-195027 Saint-Petersburg (RU)
(151) 2020 03 17
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

(111) 1534451
(540) JUSTK
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 3
(732) Li Meihong, 201, Building 3, Jiangmen Aoyuan, Pengjiang
District, Jiangmen City Guangdong Province (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04

Nr 14/2021
(111) 1534467
(540) Mister Sofa
(732) NovaVia Polstermöbel GmbH,
Gutenbergstraße 17-2153332 Bornheim (DE)
(151) 2020 01 16
(441) 2020 06 29
(111) 1534469
(540) Mister Couch
(732) NovaVia Polstermöbel GmbH,
Gutenbergstraße 17-2153332 Bornheim (DE)
(151) 2020 01 16
(441) 2020 06 29

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(511) 20
(581) 2020 06 11

(511) 3, 5
(581) 2020 06 11

(511) 20

(111) 1535001
(540) LOCAPAL
(511) 6, 19, 35, 37, 42
(732) LOCAPAL SAS, 344 rue Galilée F-60100 Creil (FR)
(151) 2020 04 10
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11

(581) 2020 06 11

(111) 1535051
(540) BiONEXT
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 1, 8, 16, 21, 35
(732) European Plastic Joint Stock Company, Dong Van Industrial
Zone, Dong Van Town, Duy Tien District Ha Nam Province (VN)
(151) 2019 12 04
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11

(111) 1534613
(540) KB PURE Perfect Skin
(531) CFE: 26. 01. 03, 26. 03. 01, 26. 11. 02, 27. 05. 04
(511) 3
(732) KB Pure Ltd, sacharov 10 RISHON LE Zlyyon (IL)
(151) 2020 02 18
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1534617
(540) KIA PAY
(732) Kia Corporation,
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 (KR)
(151) 2020 02 24
(441) 2020 06 29

(111) 1534938
(540) PYRETOLEK
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
(151) 2020 04 16
(441) 2020 06 29
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(511) 9
(581) 2020 06 11

(111) 1534641
(540) Aulaygo
(511) 11
(732) Quanzhou Aolaigle Electronic Co., Ltd.,
No. 40 Fengying Road, Beifeng Community, Beifeng Street,
Fengze District, Quanzhou City Fujian Province (CN)
(151) 2020 05 08
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1534684
(540) zkds
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 19
(732) Deshun Pipe Industry Co., Ltd. in Anhui Province,
South of Lintong Road, Industrial Park of Linquan County, Fuyang
236400 Anhui Province (CN)
(151) 2020 03 26
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1534705
(531) CFE: 02. 07. 23, 26. 01. 03, 28. 03. 00(511) 20
(732) Fuyang Jinhaojiao Trading Co., Ltd., Liu Laozhuang
Village(original sheep farm), Sanhe Town, Yingzhou District,
Fuyang 236000 Anhui Province (CN)
(151) 2020 03 25
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1534709
(540) KM RUN
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 25
(732) HEALTH (CHINA) SPORTING GOODS CO., LTD.,
NO. 98 Xiao Tang Road, Hang Zhou Bay New Zone, Ningbo
Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1534719
(540) EMYS
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 9, 35, 41
(732) PALLY INTERNATIONAL TECHNOLOGY SZ LIMITED, 303,
Building 1, Changfujinmao Building, South Shihua Road,
Fubao Community, Fubao Street, Futian District, Shenzhen
Guangdong (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1534753
(540) Red One
(531) CFE: 26. 01. 18, 27. 05. 01
(511) 3
(732) CK KOZMETİK SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Mahmutbey Mh. 2438. Sok. No. 99 Bağcılar İSTANBUL (TR)
(151) 2019 12 24
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1534756
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 7
(732) Anhui Fuyang Sufa Machinery Co., Ltd.,
No. 31, No. 105 Highway, Yingzhou Development Zone,
Fuyang city 236000 Anhui (CN)
(151) 2020 03 25
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1534784
(540) OQEEDOKID
(511) 9, 35, 38, 41, 42, 45
(732) TRAX, 16 rue de la Ville l’Evêque F-75008 Paris (FR)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1534892
(540) PORTA
(531) CFE: 27. 05. 17
(511) 7
(732) ZHEJIANG REFINE WUFU AIR TOOLS CO., LTD., 100 Fugang
Road, Shangma Ind. Zone, Shitang Town, Wenling Zhejiang (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11

(111) 1535052
(540) A-BOMB
(531) CFE: 27. 05. 01, 28. 03. 00
(511) 25
(732) Zhejiang MengNa Socks & Hosiery Corp., Beiyuan Industrial
Zone 3rd Phase, Yiwu City Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535053
(531) CFE: 09. 07. 21, 26. 01. 16, 26. 04. 16 (511) 12
(732) Zhejiang TaoTao Vehicle Industry Co., Ltd., No. 10, Xinyuan
Road, Xinbi Street, Jinyun County, Lishui City Zhejiang (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535128
(540) Vestitan
(732) Evonik Operations GmbH,
Rellinghauser Straße 1-1145128 Essen (DE)
(151) 2020 01 30
(441) 2020 06 29

(511) 1, 17
(581) 2020 06 11

(111) 1535174
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 20
(732) Fuyang Wanchun Furniture Co., Ltd.,
Yingzhou Economic Development Zone, Fuyang City Anhui (CN)
(151) 2020 05 15
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535195
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 22
(732) Shandong Yanxin Environmental Technology Co., Ltd.,
North Of Shihu Village, Diao Town, Zhangqiu District, Jinan
250000 Shandong Province (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535201
(531) CFE: 26. 07. 07, 28. 03. 00
(511) 39
(732) Anhui Hongyang Packaging Group Co., Ltd.,
Chengji Town, Yinzhou District, Fuyang City Anhui Province (CN)
(151) 2020 03 23
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535216
(540) SUPROPHAGE
(511) 5
(732) Merck KGaA, Frankfurter Str. 25064293 Darmstadt (DE)
(151) 2020 04 24
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535271
(540) TESTO’FE
(531) CFE: 26. 04. 18, 27. 05. 17, 29. 01. 12
(511) 43
(732) MGK development LLC,
ul. Suvorovskaya, 19, str. 1, komn. 67 RU-107023 Moscow (RU)
(151) 2020 04 27
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535308
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 42
(732) Nanjing jiangye software technology co., ltd, No. 222, 2nd
Floor, Building 9, Xingzhihui Business Garden, No. 19 Xinghuo
Road, Jiangbei New District, Nanjing 211500 Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 03 24
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535320
(540) SEADONA
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 7, 8, 9
(732) TAIZHOU GRANDFAR INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.,
Room 1333, Building B, Junyue Mansion,
Taizhou 318000 Zhejiang (CN)
(151) 2020 05 18
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535344
(540) Vero Gusto
(531) CFE: 05. 03. 16, 05. 09. 17,
26. 04. 07, 27. 05. 24, 29. 01. 14
(511) 29, 30
(732) Barilla G. e R.
Fratelli-Società per Azioni, Via Mantova 166 I-43122 Parma (PR) (IT)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
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(111) 1535357
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 5
(732) SHANGHAI WORLDBEST ANHUI JINHUI PHARMACEUTICAL
CO., LTD, No. 160 , Lianhua Road, Yingzhou District, Fuyang City
Anhui Province (CN)
(151) 2020 05 15
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535399
(540) Vero Gusto
(531) CFE: 05. 07. 19, 26. 04. 07, 27. 05. 24, 29. 01. 14
(511) 29, 30
(732) Barilla G. e R. Fratelli-Società per Azioni,
Via Mantova 166 I-43122 Parma (PR) (IT)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535401
(540) Vero Gusto
(531) CFE: 05. 09. 15, 26. 04. 07, 27. 05. 24, 29. 01. 15
(511) 29, 30
(732) Barilla G. e R. Fratelli-Società per Azioni,
Via Mantova 166 I-43122 Parma (PR) (IT)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535403
(540) SIMPLEFECTIVE
(511) 3
(732) SHANDONG HEZI BIOTECHNOLOGY CO., LTD., Room 1201,
Building 1, Ginza Center, Harmony Square, No. 22799 Jingshi Road,
Huaiyin District, Jinan City 250000 Shandong Province (CN)
(151) 2020 03 16
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535422
(540) fengran
(531) CFE: 27. 05. 01, 28. 03. 00
(511) 20
(732) Anhui Fengran Furniture Co., Ltd., 2 km south of Damiao
Town, Taihe County, Fuyang City, Anhui Province (CN)
(151) 2020 05 15
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535427
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 29, 31, 35
(732) Huawen Food Co., Ltd., Pingjiang Industrial Park,
Wushi Town, Pingjiang County, Yueyang Hunan (CN)
(151) 2020 04 01
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535529
(540) TRANSGOURMET natura
(531) CFE: 11. 01. 05, 26. 04. 05, 27. 05. 09 (511) 24, 29, 30, 31, 32, 33
(732) Transgourmet Holding AG,
Thiersteinerallee 12 CH-4053 Basel (CH)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535536
(531) CFE: 25. 05. 02, 26. 03. 23, 26. 04. 02, 29. 01. 13
(511) 1, 2, 16
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2020 03 26
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535552
(531) CFE: 03. 07. 03, 26. 04. 04, 28. 03. 00(511) 21
(732) Fujian S&A Ceramic Industry Co., Ltd.,
Baomei Industrial Zone, Dehua 362500 Fujian (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535610
(540) HYPONTECH
(531) CFE: 27. 05. 17
(511) 9
(732) SUZHOU HYPONTECH CO., LTD,
Room 101, Building 5, No. 78, keling Road, SND Suzhou (CN)
(151) 2020 04 29
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535617
(540) Go Go Bird
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 9, 28
(732) HANWANG TECHNOLOGY CO., LTD., 3rd Floor, Building 5,
No. 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District 100193 Beijing (CN)
(151) 2020 03 12
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535685
(540) BIA SAIGON SPECIAL 100% SPRING BARLEY PREMIUM QUALITY BEER FROM VIETNAM EST. 1875
(531) CFE: 04. 03. 03, 05. 07. 02,
25. 01. 15, 27. 05. 02, 29. 01. 13
(511) 32
(732) SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE CORPORATION, 187
Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5 Ho Chi Minh City (VN)
(151) 2020 02 19
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535747
(540) CROSS X TOOLS
(531) CFE: 26. 04. 09, 27. 05. 09, 29. 01. 13
(511) 7, 9
(732) T. I. P. Technische Industrie-Produkte GmbH,
Siemensstraße 1774915 Waibstadt (DE)
(151) 2020 04 14
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
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(111) 1535767
(540) d m danceme
(531) CFE: 04. 05. 05, 26. 01. 12, 26. 11. 06, 27. 05. 01
(511) 25, 35
(732) Kolomiitseva Liliia Oleksandrivna,
vul. Yevhena Konovaltsia, 44-A, kv. 278m. Kyiv 01133 (UA)
(151) 2019 12 20
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1535845
(540) LIANGONG TESTING
(531) CFE: 27. 05. 17
(511) 9
(732) Jinan Liangong Testing Technology Co., Ltd,
No. 3-3, Southern District of Meilihu Industrial Park, Huaiyin
District, Jinan City, Shandong Province, (CN)
(151) 2020 03 26
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1535855
(540) GUIHENG
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 42
(732) Shandong Guiheng Decoration Engineering Co., Ltd., Booth
No. 2-28, Jinan Guiheng Home Decoration Market, No. 2, Chalu
Street, Shizhong District, Jinan City Shandong Province (CN)
(151) 2020 02 17
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1535860
(540) TESTO’FE
(531) CFE: 27. 05. 17, 29. 01. 01
(511) 43
(732) MGK development LLC,
ul. Suvorovskaya, 19, str. 1, komn. 67 RU-107023 Moscow (RU)
(151) 2020 04 27
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1535864
(540) UPPF
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 17
(732) Nanchang Aika Trading Co., Ltd.,
No. 198 Huoju 3rd Road, Nanchang High-tech Industrial
Development Zone, Nanchang, 330006 Jiangxi (CN)
(151) 2020 05 22
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1535878
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 20
(732) Anhui Jiuzhou Hualong Wooden Furniture Co., Ltd.,
West Side of Qixia Road, South Side of Buzi East Road,
Yingzhou Industrial Park, Fuyang City 236000 Anhui Province (CN)
(151) 2020 04 17
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1535922
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 19
(732) Anhui Jinhaotian Plastic Technology Development Co., Ltd.,
North of Ying 5th Road andWest of Zhou 15th Road, Yingzhou
Economic Development Zone, Yingzhou, Fuyang Anhui (CN)
(151) 2020 05 15
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1535942
(540) CNHF
(531) CFE: 27. 05. 12, 24. 15. 07
(511) 7
(732) Shi jiazhuang Cangao High Frequency Machinery CO., LTD.,
No. 2 Qingshan Road, Green Island Economic Development Zone,
Shanyincun Town, Luquan District,
Shijiazhuang City Hebei Province (CN)
(151) 2020 02 17
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1535978
(540) MUSI
(511) 9
(732) MUSI INC.,
2500-360 Main Street Winnipeg Manitoba R3 C 4H6 (CA)
(151) 2020 05 22
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536013
(540) YUEJIAO
(531) CFE: 01. 01. 01, 01. 07. 06, 26. 01. 01, 28. 03. 00
(511) 20
(732) Anhui yuejiao Furniture Co., LTD,
East of Dingda Road, Industrial Park, Fuyang City 236000 Anhui
Province (CN)
(151) 2020 04 05
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536035
(540) ALLSOURCEPPS
(511) 35, 36, 45
(732) The Act 1 Group, Inc.,
1999 West 190th StreetTorrance CA 905046200 (US)
(151) 2020 05 13
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536076
(540) HERMES DELLA CAVALLERIA
(511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR)
(151) 2020 04 27
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
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(111) 1536087
(540) SNK
(531) CFE: 26. 04. 04, 27. 05. 01, 28. 03. 00
(511) 9, 35
(732) Hebei Shenke Electronics Co., Ltd., No. 9 Fudong Industrial
Zone, Shifu Street, Xinji City, Shijiazhuang City, 052360 Hebei
Province (CN)
(151) 2020 03 27
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536106
(540) TECHTIDE
(511) 16, 35, 38, 41
(732) Deutsche Messe AG, Messegelände 30521 Hannover (DE)
(151) 2020 02 26
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536173
(540) WESDAR
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 9
(732) GuangZhou Wesder Electronic Technology Co., Ltd,
Daling Gang (local name) factory, Shangshao village,
Xintangzhen, Zengcheng district, Guangzhou City 510000
Guangdong Province (CN)
(151) 2020 02 17
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536176
(540) KONFIRI
(511) 5
(732) Juno Therapeutics, Inc.,
400 Dexter Avenue North, Suite 1200 Seattle WA 98109 (US)
(151) 2020 05 13
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536223
(540) MAXX ROYAL RESORTS
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 3, 37, 39, 41, 43, 44
(732) VOYAG TURİZM OTELCILIK İŞLETMESİ ve İNŞAAT SANAYİ
TİCARET ANONİM SİRKETİ, Merdivenköy Mahallesi. Nur Sok, C Blok
No. 1 1/101 KADIKOY-ISTANBUL (TR)
(151) 2020 01 29
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536249
(540) VIRON
(531) CFE: 01. 05. 01, 27. 03. 12, 29. 01. 15
(511) 2
(732) VIRON INNOVATION (SHANGHAI) CO., LTD.,
No. 4 Workshop, No. 118 Guanjing Road, Hi-Tech Development
Zone, Sijing Town, Songjiang District 201601 Shanghai (CN)
(151) 2020 03 20
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536391
(540) FD FADO
(531) CFE: 26. 04. 18, 27. 05. 10, 29. 01. 12

(511) 6, 7, 8, 9, 11, 16,
17, 19, 22, 35
(732) FADO S. R. L. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA,
Piazza del Mercato 18 I-00044 Frascati (RM) (IT)
(151) 2020 03 30
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536551
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 34
(732) China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd.,
No. 406-3 Zhongshan North Road, Nanjing 210011 Jiangsu (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536558
(540) CARRERA
(511) 12, 28
(732) Halfords Limited, Icknield Street Drive,
Washford West Redditch, Worcestershire B98 0DE (GB)
(151) 2020 04 30
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536727
(540) AGE REBOOST
(511) 3, 5
(732) LABORATOIRES VIVACY, 44 rue Paul Valéry F-75116 PARIS (FR)
(151) 2020 04 30
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536777
(540) SILICA MIST
(511) 3, 5
(732) LABORATOIRES VIVACY, 44 rue Paul Valéry F-75116 PARIS (FR)
(151) 2020 04 30
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536823
(540) Find My
(531) CFE: 16. 01. 01, 16. 03. 01,
26. 04. 04, 26. 11. 22, 29. 01. 13
(511) 9
(732) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 95014 (US)
(151) 2020 04 21
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1536889
(540) IMPERIAL WARS
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2020 02 18
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1536953
(540) Stonetree
(531) CFE: 06. 01. 02, 26. 03. 23

(511) 21
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(732) Shijiazhuang Kingway Imp. &Exp Co., Ltd, Room 505,
Zhongyuan Building, North Youyi Street, Xinhua District,
Shijiazhuang Hebei Province (CN)
(151) 2020 05 26
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537061
(540) W STORY
(531) CFE: 27. 05. 17
(511) 11
(732) Zhejiang Sangsha Sanitary Ware Co., Ltd., (Wujia Section)
Science And Technology Industrial Zone, Chumen Town, Yuhuan
Zhejiang (CN)
(151) 2020 03 31
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537064
(540) WSAUD
(511) 9, 10, 35
(732) WSAUD A/S, Nymøllevej 6 DK-3540 LYNGE (DK)
(151) 2020 02 18
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537071
(540) DONGPU
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 19
(732) Jiangsu Dongpu pipe pile Co., Ltd, West side of linhong gate,
national highway 310, punan town, Haizhou District, Lianyungang
City 222000 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 12 17
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537090
(540) STARSTONE
(511) 12
(732) SHANDONG HUASHENG RUBBER CO. LTD.,
Daozhuang Town, Guangrao County, 257300 Dongying City,
Shandong Province (CN)
(151) 2020 04 17
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537091
(540) Intretech
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 9, 35
(732) Xiamen Intretech Inc,
No. 100, Dongfu West Road, Haicang District, Xiamen Fujian (CN)
(151) 2020 05 26
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537133
(531) CFE: 28. 05. 00, 29. 01. 12
(511) 6, 19
(732) Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost’yu
„TECHNOCOM-BM”, ulicza Borisa Galushkina, dom 14, korpus 2,
e’tazh 1, pomeshhenie II, komnata 11 RU-129301 Moskva (RU)
(151) 2020 05 08
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537185
(540) ex
(531) CFE: 27. 05. 01
(732) Ibexa AS, Solligata 2 N-0254 Oslo (NO)
(151) 2020 04 16
(441) 2020 07 13

(511) 9, 42
(581) 2020 06 25

(111) 1537279
(540) COLDISEPT
(511) 10
(732) Alpen Pharma AG , Finkenhubelweg 16, CH-3012 Bern (CH)
(151) 2020 04 21
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537298
(540) MADENA
(511) 5, 30
(732) Rudolf Keil, Auf dem Wiler 3041517 Grevenbroich (DE)
(151) 2020 03 23
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537300
(531) CFE: 26. 11. 07, 26. 13. 25
(511) 5
(732) Xi’an Beilin Pharmaceutical Co., Ltd.,
23rd Floor, No. 18 Building, Landisi Community, No. 101, Xingqing
South Road, Beilin District, Xi’anShaanxi (CN)
(151) 2020 04 15
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537324
(540) carrello
(531) CFE: 18. 01. 19, 27. 03. 15
(732) Lashmanova Iryna Volodymyrivna,
bulv. Lidersovskyi, 5, kv. 66 Odesa 65014 (UA)
(151) 2020 02 14
(441) 2020 07 13

(511) 12, 20, 28, 35
(581) 2020 06 25

(111) 1537454
(540) Barista
(511) 31
(732) Rosen Tantau KG, Tornescher Weg 1325436 Uetersen (DE)
(151) 2020 04 06
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537475
(540) EQT
(511) 12
(732) DAIMLER AG, Mercedesstraße 12070372 Stuttgart (DE)
(151) 2020 05 05
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537493
(540) HUMANCRAFT
(511) 35, 41, 42
(732) humancraft s. r. o., Karlínské námestí CZ-198 00 Karlin (CZ)
(151) 2020 04 03
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
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(111) 1537589
(540) HENGSHU
(531) CFE: 26. 01. 18, 28. 03. 00
(511) 29
(732) Linquan Hengda Food Co., Ltd., Qianjin Road, Economic
Development Zone, Linquan County, Fuyang City
Anhui Province (CN)
(151) 2020 05 29
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25

(111) 1538102
(540) VOOC
(531) CFE: 01. 15. 03, 27. 05. 08
(511) 9
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD., No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan
Guangdong (CN)
(151) 2020 04 14
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25

(111) 1537616
(540) ibexa
(531) CFE: 27. 05. 01
(732) Ibexa AS, Solligata 2 N-0254 Oslo (NO)
(151) 2020 04 16
(441) 2020 07 13

(111) 1538114
(540) YOLO
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 28
(732) Cixi City Yule Fishing Tackle Co. Ltd, Zonghanchaotang
village, Cixi, Ningbo 315301 Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 05 29
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25

(511) 9, 42
(581) 2020 06 25

(111) 1537687
(540) SELFISH
(511) 3
(732) MR. KNOX, LLC,
160 GREENTREE DRIVE, SUITE 101 DOVER DE 19904 (US)
(151) 2020 05 15
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537693
(540) EFIGALO
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d. d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2020 05 13
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537703
(540) FDII FANGDAWANG
(531) CFE: 27. 05. 09, 28. 03. 00
(511) 8
(732) FANGDA HOLDING CO., LTD.,
FuRong Town Industrial Zone, Yueqing City 325600 Zhejiang (CN)
(151) 2020 04 15
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537717
(540) badea
(732) Burger Küchenmöbel GmbH,
Martin-Luther-Str. 3139288 Burg (DE)
(151) 2020 04 03
(441) 2020 07 13
(111) 1537762
(540) DIGITAL LIGHTCYCLER
(732) Roche Diagnostics GmbH,
Sandhofer Str. 11668305 Mannheim (DE)
(151) 2020 05 18
(441) 2020 07 13

(511) 11, 20
(581) 2020 06 25
(511) 1, 5, 9, 10
(581) 2020 06 25

(111) 1537782
(540) Scrunch
(531) CFE: 27. 05. 02, 29. 01. 15
(511) 28
(732) Funkit World Limited, The Old Grain Store, Adsdean Farm,
Funtington, Nr. Chicheste rWest Sussex PO18 9DN (GB)
(151) 2020 04 22
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537790
(540) MULIN
(531) CFE: 26. 11. 07, 27. 05. 01
(511) 9
(732) Jiangsu Mulin Intelligence Electric Co., Ltd., Bangshang Road,
Cuibei Industrial Park, Henglin Town, Wujin District,
Changzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 04 15
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537830
(531) CFE: 05. 07. 01, 26. 13. 25, 28. 03. 00(511) 30
(732) Shuxiang (Chongqing) Agricultural Science & Technology
Co., Ltd., No. 294 Changzhou Avenue, Yongchuan District
Chongqing (CN)
(151) 2020 04 27
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537866

(540) VNG

(511) 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45
(732) VNG AG, Braunstraße 704347 Leipzig (DE)
(151) 2019 04 24
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1537909
(540) JELOY
(732) Roller GmbH & Co. KG,
Willy-Brandt-Allee 7245891 Gelsenkirchen (DE)
(151) 2020 02 18
(441) 2020 07 13

(511) 20, 35
(581) 2020 06 25

(111) 1538142
(540) RONGPENG
(531) CFE: 26. 04. 03, 27. 05. 01
(511) 7
(732) Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., Ltd, Shuiquetou Village,
Pengjie Town, Luqiao, Taizhou318050 Zhejiang (CN)
(151) 2020 04 14
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538145
(540) CONTAINEX PLUS Line
(531) CFE: 26. 03. 23, 26. 04. 11, 27. 05. 24, 29. 01. 04
(511) 6, 37, 39
(732) CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m. b. H.,
IZ NÖ-Süd, Straße 14, Objekt 15 A-2355 Wiener Neudorf (AT)
(151) 2020 02 24
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538148
(540) CONTAINEX CLASSIC Line
(531) CFE: 26. 03. 23, 26. 04. 11, 27. 05. 24, 29. 01. 12
(511) 6, 37, 39
(732) CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m. b. H.,
IZ NÖ-Süd, Straße 14, Objekt 15 A-2355 Wiener Neudorf (AT)
(151) 2020 02 24
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538181
(540) CONTAINEX BASIC Line
(531) CFE: 26. 03. 23, 26. 04. 11, 27. 05. 24, 29. 01. 04
(511) 6, 37, 39
(732) CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m. b. H.,
IZ NÖ-Süd, Straße 14, Objekt 15 A-2355 Wiener Neudorf (AT)
(151) 2020 02 24
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538200
(540) KF King Force
(531) CFE: 25. 03. 01, 27. 05. 01
(511) 12
(732) Taicang King Force China Co., Ltd.,
1st Floor, No. 4 Office Building, No. 381 Xingye North Road,
Taicang City, Suzhou City 215400 Jiangsu (CN)
(151) 2020 04 21
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538206
(540) MUS FLAME
(511) 11
(732) NINGBO RICHEN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD,
No. 1, Building 1(Floor 1 & 2), No. 19, Yongdinghe Road, Xiapu,
Beilun, Ningbo 315800 Zhejiang (CN)
(151) 2020 04 13
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538242
(540) SCARAB
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2020 02 25
(441) 2020 07 20
(111) 1538245
(540) MOVESMART
(732) Tyrolit-Schleifmittelwerke Swarovski K. G.,
Swarovskistraße 33 A-6130 Schwaz (AT)
(151) 2020 03 24
(441) 2020 07 20

(511) 3
(581) 2020 07 02
(511) 7, 9, 38
(581) 2020 07 02

(111) 1538255
(540) NEON
(531) CFE: 02. 01. 22, 27. 05. 01, 29. 01. 13
(511) 3, 5, 16, 35, 38
(732) TOMIL s. r. o., Gen. Svatoně 149 CZ-566 01 Vysoké Mýto,
Litomyšlské Předměstí (CZ)
(151) 2020 03 30
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02

(111) 1537910
(540) Mindful Skin
(511) 3
(732) Kneipp GmbH, Winterhäuser Str. 8597084 Würzburg (DE)
(151) 2020 05 05
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25

(111) 1538261
(540) PEACOCK
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2020 02 25
(441) 2020 07 20

(111) 1538052
(540) C
(531) CFE: 27. 01. 25, 27. 05. 21
(511) 25, 28
(732) AGUSTIN GONZALEZ LEÑERO, Blvd. Aeropuerto Número 425
ASanta Julia de Jerez Leon, Guanajuato 37290 México (MX)
(151) 2019 06 05
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25

(111) 1538324
(540) TOP USED CONTAINEX
(531) CFE: 26. 03. 23, 26. 04. 04, 27. 05. 01, 29. 01. 12
(511) 6, 37, 39
(732) CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m. b. H.,
IZ NÖ-Süd, Straße 14, Objekt 15 A-2355 Wiener Neudorf (AT)
(151) 2020 02 24
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02

(511) 3
(581) 2020 07 02
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(111) 1538332
(540) PAPER STRAW made in Europe 100%
(531) CFE: 01. 01. 01, 24. 17. 07, 26. 01. 03, 27. 05. 09 (511) 16, 35, 38
(732) RODA PACKAGING DOO,
Ul. Bratstva jedinstva 9126204 Opovo (RS)
(151) 2020 05 21
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538338
(540) MULIN
(531) CFE: 27. 05. 17, 28. 03. 00
(511) 9
(732) Jiangsu Mulin Intelligence Electric Co., Ltd.,
Bangshang Road, Cuibei Industrial Park, Henglin Town,
Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 04 15
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538418
(540) TAGO STUDIO
(511) 9
(732) TAGO STUDIO Inc.,
5-3, Aramachi, Takasaki-shi Gunma 370-0831 (JP)
(151) 2020 03 31
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538491
(540) korter
(531) CFE: 24. 15. 01, 26. 04. 05, 29. 01. 13
(511) 35, 36
(732) Flatfy OÜ, Laulupeo tn 24 EE-10128 Tallinn, Harju maakond (EE)
(151) 2020 04 22
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538506
(540) AquaFlora
(531) CFE: 27. 05. 11, 29. 01. 12
(511) 6, 19, 31
(732) AQUATERRA SOLUTIONS, Immeuble Espace Gabion,
1 Parc Industriel Rhône Vallée F-07250 Le Pouzin (FR)
(151) 2020 05 07
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538527
(540) LUCA DE CRUZ
(732) Roller GmbH & Co. KG,
Willy-Brandt-Allee 7245891 Gelsenkirchen (DE)
(151) 2020 02 18
(441) 2020 07 20

(511) 20, 35
(581) 2020 07 02

(111) 1538709
(540) KTG
(531) CFE: 27. 05. 17
(511) 17
(732) SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.,
Woer Industrial Park, Lanjing North Road, Longtian Street, Pingshan
District, Shenzhen City 518052 Guangdong Province (CN)
(151) 2020 03 13
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538712
(540) FRANKS FIDDLE
(511) 32, 33
(732) Black Watch Spirits Ltd,
61 Spyrou Kyprianou, SK House CY-4003 Limassol (CY)
(151) 2020 05 26
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538726
(540) HRJ
(531) CFE: 26. 11. 12, 27. 05. 01, 28. 03. 00
(511) 9
(732) Jinan Heng Rui Jin Testing Machine Co., Ltd,
Room 08, Zone B, 11th Floor, Taishan International Building, No. 843
Jingqi Road, Huaiyin District, Jinan City Shandong Province (CN)
(151) 2020 03 25
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538769
(540) CHUMAK
(531) CFE: 25. 01. 06, 27. 05. 24, 29. 01. 12
(511) 29, 30, 31, 32
(732) Pryvatne aktsionerne tovarystvo „Chumak”,
vul. Kozatska, 3, m. Kakhovka Khersonska obl. 74800 (UA)
(151) 2020 04 09
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538834
(540) Yoo Go!
(531) CFE: 24. 17. 04, 26. 04. 05, 27. 05. 17
(511) 5, 29, 30, 43
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost’yu
„Laboratoriya sovremennogo zdorov’ya”, ul. Khimzavodskaya,
11/20 RU-633004 Berdsk, Novosibirskaya oblast’ (RU)
(151) 2020 05 20
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538856
(531) CFE: 01. 15. 11, 26. 01. 13
(511) 29
(732) Shandong Kangyuetang Economic and Trade Co., Ltd.,
No. 82 Jingshiyi Road, Shizhong District, Jinan City 250001
Shandong Province (CN)
(151) 2019 12 17
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538861
(540) SWITCH OFF
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2020 05 19
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
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(111) 1538874
(540) SWITCH ON
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2020 05 19
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1538998
(540) ZENET
(531) CFE: 26. 04. 07, 27. 05. 01
(511) 11
(732) Bulat Vitalii Hennadiiovych,
vul. Ak. Zabolotnogo, 66, korp. 2, kv. 87m. Odesa 65123 (UA)
(151) 2020 02 17
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1539009
(540) inTime AGILE LOGISTICS
(531) CFE: 27. 05. 09, 29. 01. 12
(511) 35, 36, 38, 39, 42
(732) IN tIME Service GmbH,
Am Kirchhorster See 130916 Isernhagen (DE)
(151) 2020 04 23
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1539086
(540) EYE ULTIM’ LIFT
(511) 3, 5
(732) LABORATOIRES VIVACY, 44 rue Paul Valéry F-75116 Paris (FR)
(151) 2020 05 20
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1539093
(531) CFE: 25. 01. 06, 28. 05. 00, 29. 01. 12
(511) 29, 30, 31, 32
(732) Pryvatne aktsionerne tovarystvo „Chumak”,
vul. Kozatska, 3, m. Kakhovka Khersonska obl. 74800 (UA)
(151) 2020 04 09
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1539108
(540) HYDRA TOUCH
(511) 3, 5
(732) LABORATOIRES VIVACY, 44 rue Paul Valéry F-75116 Paris (FR)
(151) 2020 05 20
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1539126
(540) 1 ActOneGroup
(531) CFE: 26. 01. 03
(511) 35, 42, 44, 45
(732) The Act 1 Group, Inc.,
1999 West 190th Street Torrance CA 905046200 (US)
(151) 2020 05 14
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1539164
(540) AQUA’ LISS HA
(511) 3, 5
(732) LABORATOIRES VIVACY, 44 rue Paul Valéry F-75116 Paris (FR)
(151) 2020 05 20
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1539215
(531) CFE: 17. 05. 01, 26. 01. 05, 29. 01. 13 (511) 9
(732) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 95014 (US)
(151) 2020 03 09
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1539220
(540) CELL SHOT
(511) 3, 5
(732) LABORATOIRES VIVACY, 44 rue Paul Valéry F-75116 Paris (FR)
(151) 2020 05 20
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1539258
(540) moneta
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 7
(732) Zhejiang Aishida Electric Co., Ltd., No. 2 Keji Road,
Economic Development Zone, Wenling City Zhejiang (CN)
(151) 2020 04 16
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1539374
(540) Berndes
(531) CFE: 26. 04. 04, 27. 05. 02
(511) 11
(732) Zhejiang Aishida Electric Co., Ltd., No. 2 Keji Road,
Economic Development Zone, Wenling CityZhejiang (CN)
(151) 2020 04 16
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539388
(540) Bidrico TRADEMARK Bidrico
(531) CFE: 05. 07. 23, 11. 03. 02,
25. 01. 19, 26. 11. 13, 27. 05. 02
(511) 32
(732) TAN QUANG MINH MANUFACTURE & TRADING CO., LTD,
Lot C21/I, Street 2F, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Commune,
Binh Chanh District Ho Chi Minh City (VN)
(151) 2020 04 22
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539431
(540) TACTIX COFFEE
(511) 30, 35, 40, 43
(732) TACTIX COFFEE s. r. o.,
Purkyňova 2121/3 CZ-110 00 Praha 1, Nové Město (CZ)
(151) 2020 05 18
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539451
(540) SUOMI Winter Award
(531) CFE: 03. 01. 02, 24. 09. 02, 27. 05. 09, 29. 01. 12
(511) 33
(732) Saimaa Beverages OY LTD,
Valtakatu 2 FI-53600 Lappeenranta (FI)
(151) 2020 04 14
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
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(111) 1539529
(540) PINKRABBIT STRENGTHENING FAMILY
STORES
(531) CFE: 02. 09. 01, 03. 05. 20, 21. 01. 16,
26. 04. 18, 27. 05. 09
(511) 10, 35, 41, 45
(732) Vitaliya Nikolaivna Haass,
Hünxer Straße 15646537 Dinslaken (DE)
(151) 2020 01 22
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539537
(540) BIO Carrefour
(531) CFE: 05. 01. 05, 26. 04. 03, 27. 05. 08, 29. 01. 12
(511) 35
(732) CARREFOUR, 93 avenue de Paris F-91300 MASSY (FR)
(151) 2020 05 15
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539678
(540) SATYR
(511) 33
(732) BOOSTER WINES LIMITED, BOOSTER FINANCIAL SERVICES
LIMITED Level 19, 1 Willis Street Wellington 6011 (NZ)
(151) 2020 03 09
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539685
(540) Caminari
(511) 18, 25
(732) HM-Moden Harald Meisenbach GmbH & Co.
Vertriebsgesellschaft KG, Max-Planck-Straße 2561184 Karben (DE)
(151) 2020 03 03
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539704
(540) atomy skincare system the fame (511) 3
(732) ATOMY CO., LTD., 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-si
Chungcheongnam-do (KR)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539706
(540) C. BANNER
(511) 25
(732) Mayflower Footwear Co., Ltd., No. 8-2 Qianjin Road, Suining
Economic Development Zone, Xuzhou 221200 Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 04 13
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539732
(540) WOW Wood on walls
(531) CFE: 26. 01. 24, 27. 05. 09, 29. 01. 13
(511) 19, 20, 40
(732) Rohol Vertriebs GmbH,
Hauptstraße 31 A-4581 Rosenau am Hengstpass (AT)
(151) 2020 02 13
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539755
(540) so free
(732) Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 1630938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 12 17
(441) 2020 07 27

(511) 3, 5, 10, 35
(581) 2020 07 09

(111) 1539829
(540) Solar JinKO Building Your Trust in Solar
(531) CFE: 27. 05. 09
(511) 9
(732) Jinko Solar Co., Ltd., No. 1 Jingke Road, Shangrao Economic
Development Zone, Shangrao City 334100 Jiangxi Province (CN)
(151) 2020 04 21
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539841
(540) Keep in tòuch
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 14
(732) Shenzhen Sendas Creative Technology Co., Ltd, Room 801,
Building C, Nan chang First Industrial Park, Gu shu, Xi xiang Town,
Bao an District, Shen zhen CityGuang dong Province (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539891
(540) FUXIN
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 7
(732) Yueqing Fuxin Electric Appliance Factory,
Liuzhai Village, Liushi Town, Yueqing CityZhejiang Province (CN)
(151) 2020 03 19
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539910
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 9
(732) Xiamen Intretech Inc,
No. 100, Dongfu West Road, Haicang District, Xiamen Fujian (CN)
(151) 2020 03 13
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1539961
(540) Haiwang
(531) CFE: 27. 05. 01
(732) Weihai Haiwang Hydrocyclone Co., Ltd,
NO. 95 HUIHE ROAD, WEIHAI City (CN)
(151) 2020 06 10
(441) 2020 07 27
(111) 1540015
(540) GENESIS
(531) CFE: 03. 07. 17, 24. 01. 15, 27. 05. 02

(511) 7
(581) 2020 07 09
(511) 11

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 07 27

Nr 14/2021

(581) 2020 07 09

(111) 1540080
(540) Keara by Consort
(531) CFE: 01. 15. 09, 27. 05. 10, 29. 01. 13
(511) 9, 35, 41, 42
(732) KEARA, Immeuble Cap Etoile,
58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr F-75017 Paris (FR)
(151) 2020 05 20
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1540246
(540) b brit
(531) CFE: 26. 11. 12,
27. 05. 10, 29. 01. 13
(511) 2, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 21
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT,
Pochtamtskaya Ulitsa, Dom 3-5, Liter A, Ch. Pom. 1 N, Kab. 2401
RU-190000 ST PETERSBURG (RU)
(151) 2020 02 14
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1540277
(540) JIEFU
(531) CFE: 24. 17. 10, 26. 11. 12, 27. 05. 17
(511) 9
(732) Wuxi Jiefu Electroacoustic Co., Ltd., Furong Bridge,
Bashi, Xibei Town, Xishan District, Wuxi City Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 04 28
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1540303
(540) GENESIS
(531) CFE: 03. 07. 16, 24. 01. 15, 27. 05. 02
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 08 03

(511) 43
(581) 2020 07 16

(111) 1540313
(540) EUTROZEN
(511) 5
(732) Zentiva, k. s.,
U kabelovny 130/22 CZ-102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2020 05 15
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1540319
(540) atom ATOMY
(531) CFE: 27. 05. 09, 28. 03. 00
(511) 3, 5, 29, 32
(732) ATOMY CO., LTD.,
2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-si Chungcheongnam-do (KR)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1540379
(540) GENESIS
(531) CFE: 03. 07. 17, 26. 05. 18
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 1
2, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 08 03

(511) 12
(581) 2020 07 16

(111) 1540450
(540) ActOne Group
(511) 35, 42, 44, 45
(732) THE ACT 1 GROUP, INC.,
1999 West 190th Street Torrance, CA 90504-6200 (US)
(151) 2020 06 11
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1540473
(540) VALOROSO
(531) CFE: 03. 07. 17, 27. 05. 22, 29. 01. 12
(511) 9
(732) Limited Liability Company „iPoint”,
Pobediteley ave., 31-1, office 921220126 Minsk (BY)
(151) 2020 04 06
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1540520
(540) VINUL MOLDOVEI O LEGENDĂ VIE Festivalul Vinului Moldovei CREAT PENTRU A FI SAVURAT
(531) CFE: 01. 15. 15, 01. 17. 11,
02. 07. 16, 03. 07. 07, 19. 07. 25,
22. 01. 05, 25. 01. 25
(511) 16, 33, 35, 41
(732) OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI,
instituţie publică, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162 MD-2004
Chişinău (MD)
(151) 2020 04 27
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1540572
(540) vsm
(531) CFE: 24. 17. 20, 27. 05. 09
(511) 1
(732) NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD.,
NO. 9 Xiushan East Road, Economic Development Zone,
Lishui County, Nanjing City Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 06 10
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
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(111) 1540710
(531) CFE: 03. 07. 04, 24. 03. 07
(511) 11
(732) Sanzuniao (Shandong) Technology Development Co., Ltd.,
1712, Block D, Zhonghong Plaza, 6-17 Jiefang East Road, Lixia
District, Jinan City Shandong Province (CN)
(151) 2020 05 08
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16

(111) 1541141
(540) XGOLD
(511) 7
(732) Zhejiang Hanguda Mechanical and Electrical Co., Ltd.,
Room 1103, Building 8, Jiangnan Lizhou Yipin Community,
Yongkang City Zhejiang (CN)
(151) 2020 05 29
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16

(111) 1540717
(531) CFE: 01. 13. 01
(511) 5
(732) Jiangsu Kede Biomedical Technology Co., Ltd.,
Room 307, Block D, Dingye Baitai Biological Building, No. 10
Xinghuo Road, Jiangbei New District, Nanjing Jiangsu (CN)
(151) 2020 06 12
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16

(111) 1541162
(540) MYSTIQUE
(531) CFE: 26. 04. 03, 26. 05. 01, 26. 07. 25, 29. 01. 14 (511) 29, 30, 43
(732) EATDRINKNJOY GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, İnsu Mahallesi 3909 Sokak 4 Yenişehir Mersin (TR)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16

(111) 1540725
(540) WOOSTAR
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 8, 12
(732) Yiwu Jingyue Arts & Crafts Co., Ltd.,
Room 301, No. 2, Building 83, Jiangnansiqu, Jiangdong District,
Yiwu 322000 Zhejiang (CN)
(151) 2020 05 08
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16

(111) 1541303
(540) DYSMENORM
(511) 5
(732) Alpen Pharma AG, Finkenhubelweg 16 CH-3012 Bern (CH)
(151) 2020 05 18
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1541327
(540) PSORIATEN
(511) 5
(732) Alpen Pharma AG, Finkenhubelweg 16 CH-3012 Bern (CH)
(151) 2020 05 18
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23

(111) 1540771
(540) RightSign
(531) CFE: 24. 17. 20, 27. 05. 07, 29. 01. 12
(511) 5, 10
(732) Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd., 17# Futai Road, Zhongtai
Street, Yuhang District, Hangzhou 311100 Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 06 10
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16

(111) 1541332
(540) A Alita
(531) CFE: 25. 01. 25, 27. 05. 01
(732) UAB „MV GROUP Asset Management”,
Aukštaičių g. 7 LT-11341 Vilnius (LT)
(151) 2020 06 15
(441) 2020 08 10

(111) 1540972
(540) CULT STUDIOS
(531) CFE: 27. 05. 24, 28. 03. 00 (511) 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 35
(732) DKH Retail Limited, Unit 60, The Runnings,
Cheltenham Gloucestershire GL51 9 NW (GB)
(151) 2020 02 19
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16

(111) 1541372
(540) HOdo
(531) CFE: 26. 04. 18, 27. 05. 01
(511) 10
(732) Hongdou Group Co., Ltd., Xinggang Road, Gangxia,
Donggang Town, Xishan District, Wuxi City Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 04 15
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23

(111) 1540975
(540) chichery
(511) 29
(732) DIANOMI AG, Sonnhaldenstrasse 5 CH-8113 Boppelsen (CH)
(151) 2020 05 05
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16

(111) 1541437
(540) HARPER
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 7, 8, 9, 11, 14, 15
(732) Kolcheev Mikhail Aleksandrovich,
ul. Angarskaya, d. 20, korp. 3, kv. 39 RU-125635 Moscow (RU)
(151) 2020 02 28
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23

(111) 1541031
(540) Termish
(531) CFE: 27. 05. 01, 29. 01. 12
(511) 2, 3, 7, 8, 16
(732) TERMISH Ltd,
Myshkinsky pr-d, 15 B, of. 220 RU-150049 Yaroslavl (RU)
(151) 2020 06 04
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1541036
(540) Rain beauty
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 18
(732) Jinjiang HengTai Umbrella Co., Ltd., Jinou Industrial Area,
Dongshi Town, Jinjiang City, Quanzhou 362271 Fujian (CN)
(151) 2020 06 10
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1541047
(540) alya skin.
(511) 3, 35
(732) ALYA SKIN PTY LTD as trustee for Hachbar Group Unit Trust,
71 Rathdowne StCARLTON VIC 3053 (AU)
(151) 2020 04 16
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1541058
(540) PURE ELLA
(511) 5, 30, 35
(732) Feelgood Shop B. V., Celsiusweg 25 ANL-5928 PR Venlo (NL)
(151) 2020 07 09
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1541062
(540) gracz Natural Plant Fiber Product
(531) CFE: 27. 05. 01, 28. 19. 00
(511) 21
(732) BIODEGRADABLE PACKAGING FOR ENVIRONMENT PUBLIC
COMPANY LIMITED, 46/151 Nuanchan Road,
Nuanchan Sub-district, Bungkum District 10230 Bangkok (TH)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1541071
(540) SCALE AVIATION
(531) CFE: 18. 05. 01, 27. 03. 01, 29. 01. 04
(511) 36, 39
(732) SCALE AVIATION MANAGEMENT DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY, 25-28 North Wall Quay, IFSC Dublin 1D01 H104 (IE)
(151) 2020 02 06
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
(111) 1541102
(540) SONGYA FOOD
(531) CFE: 26. 04. 05, 27. 05. 17, 28. 03. 00
(511) 29
(732) Anhui xin song ya Food Co., ltd, Zhenxing east road, south
fuqiang road, Yingdong economic zone, Fuyang city, 236000
Anhui Province (CN)
(151) 2020 06 11
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16

(511) 33
(581) 2020 07 23

(111) 1541496
(540) Honglu
(531) CFE: 09. 07. 19, 26. 01. 03, 26. 11. 12, 28. 03. 00
(511) 30
(732) Anhui Maiji Food Co., Ltd., No. 12, Tianzhushan Road,
Fuyang Hefei Modern Industrial Park, Yingzhou District, 236000
Fuyang City, Anhui Province (CN)
(151) 2020 04 23
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1541552
(540) Baby Ruth
(531) CFE: 27. 05. 02, 29. 01. 13
(732) SOREMARTEC S. A.,
16, route de Trèves L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2020 06 16
(441) 2020 08 10

(511) 30
(581) 2020 07 23

(111) 1541596
(540) AgileOne
(531) CFE: 24. 15. 21, 26. 01. 03
(511) 35
(732) THE ACT 1 GROUP, INC.,
1999 West 190th Street Torrance, CA 90504-6200 (US)
(151) 2020 06 22
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1541662
(540) DOUBLESTAR
(531) CFE: 01. 01. 02, 27. 03. 12, 27. 05. 17
(511) 7, 11
(732) Doublestar Group Co., Ltd., No. 666 of Lianghe Road,
Huangdao District, Qingdao City Shandong Province (CN)
(151) 2020 05 14
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1541688
(540) Momunity
(732) Momunity GmbH,
Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 2814129 Berlin (DE)
(151) 2020 05 26
(441) 2020 08 10

(511) 35, 38, 45
(581) 2020 07 23

(111) 1541692
(540) MECO
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 11
(732) Taizhou Meco Refrigeration Equipment Co., Ltd, Luqiao
Zhuguang Street, Luqiao District, Taizhou City Zhejiang (CN)
(151) 2020 04 29
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1541705
(540) Meiying
(531) CFE: 03. 07. 01, 27. 03. 03, 27. 05. 01, 28. 03. 00

(511) 7
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(732) Shandong Meiying Food Equipment Co., Ltd.,
Yinjiacun Industrial Zone, Diao Town, Zhangqiu District, Jinan City
Shandong Province (CN)
(151) 2020 03 12
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1541708
(540) GENESIS
(531) CFE: 03. 07. 17, 25. 01, 27. 05. 02
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 08 10

(511) 37
(581) 2020 07 23

(111) 1541743
(540) Stellemille
(511) 5
(732) MAX BIOCARE PTY. LTD.,
Level 1-2, 667 Chapel Street South Yarra VIC 3141 (AU)
(151) 2020 06 22
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1541810
(531) CFE: 05. 07. 02, 26. 01. 04, 28. 03. 00(511) 33
(732) Beijing Erguotou Wine Co., Ltd., No. 2, Xinghai Road,
Yinghai Town Industrial Zone, Daxing District Beijing (CN)
(151) 2020 05 29
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1541850
(540) MAI SYMPHONY MEDIAAI
(531) CFE: 27. 05. 10, 29. 01. 13
(511) 35, 36, 42, 45
(732) Symphony Innovation, LLC,
4 Main Street, Suite 100 Los Altos CA 94022 (US)
(151) 2019 12 19
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1541890
(540) KERING
(531) CFE: 03. 07. 05, 27. 05. 01
(511) 9, 35
(732) KERING, 40 rue de Sèvres F-75007 PARIS (FR)
(151) 2020 02 10
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1542012
(540) GENESIS
(531) CFE: 03. 07. 17, 24. 01. 15, 27. 05. 02
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 08 10
(111) 1542088
(540) A
(531) CFE: 25. 01. 25, 27. 05. 21
(732) UAB „MV GROUP Asset Management”,
Aukštaičių g. 7 LT-11341 Vilnius (LT)
(151) 2020 06 15
(441) 2020 08 10

(511) 7
(581) 2020 07 23
(511) 33
(581) 2020 07 23

(111) 1542117
(540) SAIKANG Medical
(531) CFE: 26. 11. 01, 27. 05. 09
(511) 20
(732) Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd,
NO. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang, Suzhou City 215600 Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 06 22
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1542133
(540) Butterfinger
(531) CFE: 27. 05. 02, 29. 01. 04
(732) SOREMARTEC S. A.,
16, route de Trèves L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2020 06 16
(441) 2020 08 10

(511) 30
(581) 2020 07 23

(111) 1542159
(540) CRP
(531) CFE: 27. 05. 17
(511) 9
(732) CHENGDU CRP AUTOMATIC CONTROL TECHNOLOGY CO. LTD,
No. 199, Huaguan Road, Longtan Industrial Park, Chenghua District,
Chengdu Sichuan (CN)
(151) 2020 04 13
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1542164
(540) DEEPBLUE
(531) CFE: 03. 09. 04, 26. 04. 05, 26. 13. 01
(511) 10
(732) Anhui Deep Blue Medical Technology Co., Ltd.,
1#, D Zone, Four Floor, Pearl Industrial Park, 106 Innovation
Avenue, Hefei Hi-tech Development Zone 100031 Anhui (CN)
(151) 2020 05 09
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1542173
(540) HUAYE
(531) CFE: 26. 11. 08, 27. 05. 11, 28. 03. 00
(511) 24
(732) Shandong Huaye Non-woven Co., Ltd., No. 210, Fengyang
Road, Zhoucun District, Zibo City 255000 Shandong Province (CN)
(151) 2020 03 13
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23

Nr 14/2021

(111) 1542205
(540) AECC
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 7, 12, 40, 42
(732) Aero Engine Corporation of China, Landianchang South
Road 5, Haidian District 100097 Beijing (CN)
(151) 2020 05 29
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1542254
(540) FAVBET
(531) CFE: 26. 03. 01, 26. 04. 04, 27. 05. 17, 29. 01. 13
(511) 35, 41
(732) MATIUKHA ANDRII VALERIIOVYCH,
AV. GEROIV STALINGRADU, BUILD. 12-G. AP. 79 KYIV 04210 (UA)
(151) 2020 03 03
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1542274
(540) OLEVE
(531) CFE: 05. 03. 17, 27. 05. 01
(511) 25
(732) Beijing Yizhan Technology Co., Ltd.,
Room 908, Building No. 4, Neighbour Zone No. 5, Longxing 2nd
South Road, Mengtougou Zon e102300 Beijing (CN)
(151) 2020 05 25
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1542316
(531) CFE: 03. 07. 12, 26. 03. 02, 27. 01. 16, 29. 01. 13
(511) 34
(732) Bogatyrev Vasily Alexandrovich,
ul. Admiral Zhiltsov, 3 sq. 13,
Ivanteevka RU-141280 Moscow region (RU)
(151) 2020 06 19
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1542402
(540) Gastromagnyl
(511) 5
(732) GMP LTD, V. Ponichala № 650165 Tbilisi (GE)
(151) 2020 07 01
(441) 2020 08 10
(581) 2020 07 23
(111) 1542442
(540) FIRVEDIN
(732) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH)
(151) 2020 06 24
(441) 2020 08 17

(511) 5
(581) 2020 07 30

(111) 1542453
(540) PALESTRA
(511) 33
(732) BODEGA CUATRO RAYAS, S. COOP. AGROALIMENTARIA,
Camino de la Fuentecilla, s/n E-47491 LA SECA (Valladolid) (ES)
(151) 2020 01 13
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1542472
(540) Phinn Pharmanager Innovation (511) 9, 41, 42
(732) PHARMANAGER DEVELOPMENT,
24 rue Max Richard F-49100 ANGERS (FR)
(151) 2020 06 09
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1542535
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 7
(732) Dibo Transportation Technology (Shandong) Co., Ltd.,
3203-20 Seats, 32nd Floor, Building 3, Area A4, Hanyu Jingu, No.
7000 Jingshi Road, Jinan Area, China (Shandong) Free Trade Zone,
Jinan High-tech Zone, Jinan (CN)
(151) 2020 05 19
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1542544
(540) OURRU
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 16, 24
(732) Sichuan petrochemical Yashi Paper Co. LTD,
No. 912 Hope Road, Zone A, Xinjin Industrial Park, Chengdu City
Sichuan Province (CN)
(151) 2020 02 24
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1542553
(540) MEGASTAR
(531) CFE: 01. 01. 05, 25. 03. 05,
26. 01. 03, 26. 04. 02, 26. 07. 05
(732) Najib Bouddount, Aart v. d.
Leeuwstraat 15 NL-1382 TL Weesp (NL)
(151) 2020 06 15
(441) 2020 08 17

(511) 32
(581) 2020 07 30

(111) 1542679
(540) alluflon
(531) CFE: 26. 04. 18, 27. 05. 01
(511) 11, 21
(732) Zhejiang Aishida Electric Co., Ltd., No. 2 Keji Road, Economic
Development Zone, Wenling City Zhejiang (CN)
(151) 2020 04 16
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1542695
(540) ICE fresh
(531) CFE: 27. 05. 02, 29. 01. 12
(511) 30
(732) August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
(151) 2020 06 10
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30

Nr 14/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 1542698
(540) MANIN
(531) CFE: 27. 05. 17, 29. 01. 12
(511) 25, 35
(732) MODE TEKSTİL TURİZM VE TAŞIMACILIK İNŞAAT TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Laleli Koska Caddesi,
Azimkar Sokak, No: 54/A, Fatihİstanbul (TR)
(151) 2019 12 31
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1542714
(540) ORKA
(531) CFE: 26. 04. 18, 27. 05. 19, 29. 01. 14
(511) 20
(732) ORKA AHŞAP VE YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
İkitelli OSB. Mah. Masko Mobilya, Sitesi 2 B Blok No:18, Başakşehir
İstanbul (TR)
(151) 2020 02 19
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1542831
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 3
(732) Shanghai Baifeng Investment Co., Ltd., Room 309 D, No. 21,
Lane 596, Yan’an Middle Road, Jing’an District Shanghai (CN)
(151) 2020 07 06
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1542842
(540) BLACK Burn
(531) CFE: 01. 15. 19, 06. 01. 04, 10. 05. 17,
17. 02. 04, 26. 13. 25, 27. 05. 24
(511) 34
(732) GOGU MARIN, Str. Trei Fîntîni, 4 MD-4301 Căușeni (MD)
(151) 2020 06 19
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1542892
(540) Servi
(531) CFE: 27. 05. 17
(511) 7, 9, 20, 37, 39, 43
(732) Bear Robotics, Inc.,
1711 East Bayshore Road, Suite B Redwood City CA 94063 (US)
(151) 2020 04 28
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543045
(540) Walless
(531) CFE: 26. 04. 04, 26. 07. 01, 27. 01. 01, 29. 01. 12
(511) 36
(732) MR. Rungroj Wanichhanont, 149/7 Surawong Road,
Suriwongse Sub-district, 10500 Bang Rak District, Bangkok (TH)
(151) 2020 05 22
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543078
(540) MINIMALIST
(511) 3
(732) Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
(151) 2020 06 10
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543086
(531) CFE: 28. 05. 00, 28. 19. 00
(511) 33
(732) Glavspirtprom LTD, Lilos Dasakhleba, N 510198 Tbilisi (GE)
(151) 2020 06 29
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543095
(540) HOLLOWAY HOUSE
(511) 3
(732) Holloway House, Inc.,
309 Business Park DriveP. O. Box 158 Fortville IN 46040 (US)
(151) 2020 06 26
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543104
(540) DOVE
(511) 34
(732) EURASIA DUTY FREE TRADE LIMITED, Unit 04, 7/F, Bright way
tower, No. 33 Mong Kok road Kowloon Hong Kong (CN)
(151) 2020 06 22
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543133
(540) OZIDEX
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 3
(732) UNGEX PTY LTD,
Suite 1510, 530 Little Collins St Melbourne VIC 3000 (AU)
(151) 2020 06 29
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543178
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 7, 9
(732) CHENGDU CRP AUTOMATIC CONTROL TECHNOLOGY CO.
LTD, No. 199, Huaguan Road, Longtan Industrial Park, Chenghua
District, Chengdu Sichuan (CN)
(151) 2020 07 06
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543239
(540) Asepto
(511) 6, 7, 11, 35, 37, 42
(732) Asepto GmbH Aseptische Verfahrenstechnik und
Automation, Boschstraße 686473 Ziemetshausen (DE)
(151) 2020 05 26
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543243
(540) GASLOG
(531) CFE: 24. 17. 02, 27. 05. 01, 29. 01. 04
(511) 9, 42
(732) Silicon Controls Pty Ltd,
Suite 2, Level 1/12 Waterloo Rd Macquarie Park NSW 2113 (AU)
(151) 2020 03 06
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
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(111) 1543244
(540) SILICON CONTROLS
(531) CFE: 26. 01. 18, 27. 05. 10, 29. 01. 12
(511) 9, 42
(732) Silicon Controls Pty Ltd,
Suite 2, Level 1/12 Waterloo Rd Macquarie Park NSW 2113 (AU)
(151) 2020 03 06
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543252
(540) BEDESA
(732) Roller GmbH & Co. KG,
Willy-Brandt-Allee 7245891 Gelsenkirchen (DE)
(151) 2020 02 26
(441) 2020 08 17

(511) 20, 24, 35
(581) 2020 07 30

(111) 1543271
(540) m/type
(531) CFE: 26. 04. 05, 26. 11. 09, 27. 05. 24
(511) 12
(732) AVALEX INVESTMENT LIMITED,
Agiou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas CY-1105 Nicosia (CY)
(151) 2020 05 28
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543384
(540) Cabbeen
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 10
(732) GUANGZHOU ZIXI MANAGEMENT SERVICES CO., LTD.,
Suite 801, 379#, Shougouling Road, Tianhe District, Guangzhou
Guangdong (CN)
(151) 2020 03 31
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543399
(540) YILING
(531) CFE: 26. 01. 16
(511) 5
(732) Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd., 238, Tianshan
Street, Hi-Tech Area, 100022 Shijiazhuang, Hebei Province (CN)
(151) 2020 07 08
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543530
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 16
(732) Jinan Huaxin Tiancheng Packaging Material Co., Ltd.,
2-602, Building 1, Yixin Yuan, No. 24 Cement Factory Road, Huaiyin
District, Jinan City 250117 Shandong Province (CN)
(151) 2020 04 29
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543552
(540) EVOLUX
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 12
(732) Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.,
No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City 265400 Shangdong Province (CN)
(151) 2020 04 19
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543594
(540) GENESIS
(531) CFE: 03. 07. 17, 24. 01. 15, 27. 05. 02
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 08 17
(111) 1543612
(540) MCORE
(732) Luminator Technology Group, LLC,
900 Klein Road Plano TX 75074 (US)
(151) 2020 06 24
(441) 2020 08 17

(511) 9
(581) 2020 07 30
(511) 9
(581) 2020 07 30

(111) 1543633
(531) CFE: 05. 03. 13
(511) 1
(732) GREEN FRESH (FUJIAN) FOODSTUFF CO., LTD,
Anshan Industrial District, Zini County, Longhai City 361000 Fujian (CN)
(151) 2020 07 06
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543648
(540) JWELL
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 7
(732) SHANGHAI JWELL SCREW & BARREL CO., LTD.,
NO. 4328 Caoan Road, Jiading District 201804 Shanghai (CN)
(151) 2020 04 03
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1543678
(540) MCENTER
(732) Luminator Technology Group, LLC,
900 Klein Road Plano TX 75074 (US)
(151) 2020 06 24
(441) 2020 08 17

(511) 9
(581) 2020 07 30

(111) 1543696
(540) MAKE
(531) CFE: 27. 05. 17
(511) 6
(732) Xiamen Make Security Technology Co., Ltd,
No. 29 Houshan Tou Road, Shenqing Industrial Area, Guankou
Town, Jimei District, Xiamen 361000 Fujian (CN)
(151) 2020 07 06
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
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(111) 1543750
(540) AROCENIA
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d. d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2020 06 01
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1543832
(540) V2
(531) CFE: 26. 01. 03, 29. 01. 12
(511) 29, 30
(732) V2 FOOD PTY LTD, Level 2, 122 Pitt St Sydney NSW 2000 (AU)
(151) 2020 03 05
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1543896
(540) DESTROL
(531) CFE: 27. 05. 17, 29. 01. 04
(511) 3, 5
(732) GAS Familia, s. r. o.
Stará Ľubovňa, Prešovská 8 SK-064 01 Stará Ľubovňa (SK)
(151) 2020 03 30
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1543905
(540) RedBor
(511) 34
(732) EURASIA DUTY FREE TRADE LIMITED, Unit 04, 7/F, Bright way
tower, No. 33 Mong Kok road Kowloon Hong Kong (CN)
(151) 2020 06 22
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1543907
(540) RIGINS
(511) 34
(732) EURASIA DUTY FREE TRADE LIMITED, Unit 04, 7/F, Bright way
tower, No. 33 Mong Kok roadKowloon Hong Kong (CN)
(151) 2020 06 22
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1543979
(540) Gaslog
(511) 9, 42
(732) Silicon Controls Pty Ltd,
Suite 2, Level 1/12 Waterloo Rd Macquarie Park NSW 2113 (AU)
(151) 2020 03 06
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1543992
(540) flexsee
(531) CFE: 16. 03. 13, 29. 01. 04
(511) 9
(732) VEDERE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, HACIMIMI MAH., KANARYALI SK. NO:3 A, GEYOGLU
ISTANBUL (TR)
(151) 2020 07 07
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544050
(540) Imagine Your Happiness
(511) 5, 10
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd.,
4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-8552 (JP)
(151) 2020 05 27
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544147
(540) NEPHTHERA
(511) 42, 44
(732) NephThera GmbH, Essener Bogen 7, Manfred Eigen
Campus22419 Hamburg (DE)
(151) 2020 06 09
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544155
(531) CFE: 07. 01. 13, 15. 01. 13
(511) 8
(732) Shanghai Wilson Precision Technology Co., Ltd, Factory
Building 3, No. 868, Zhenchen Road, Baoshan District201900
Shanghai (CN)
(151) 2020 07 08
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544188
(540) INDONAL
(732) SYNERGIA Pharmaceuticals s. r. o.,
Brestová 14 SK-821 02 Bratislava (SK)
(151) 2020 03 04
(441) 2020 08 24

(511) 5
(581) 2020 08 06

(111) 1544189
(540) ASTRON
(531) CFE: 26. 03. 01, 27. 05. 17, 29. 01. 12
(511) 7
(732) ASTAŞ ENDÜSTRİ TEKSTİL MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Koçman Cd. No:57 Güneşli ISTANBUL (TR)
(151) 2020 02 13
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544231
(540) SHEET MUSIC BOSS
(511) 9, 41
(732) SHEET MUSIC BOSS PTY LTD,
Level 1, Suite 4, 220 Melbourne Street South Brisbane QLD 4101 (AU)
(151) 2020 06 25
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544267
(540) GDRS
(531) CFE: 02. 01. 01, 26. 01. 01, 27. 05. 03
(511) 28
(732) JINGZHI CRAFTS TOYS CO., LTD. QUANZHOU,
Xunmei Industrial estate, Fengze District, Quanzhou City 362200
Fujian Province (CN)
(151) 2020 04 28
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06

Nr 14/2021

(111) 1544276
(540) DAP
(531) CFE: 07. 01. 24, 27. 03. 15, 29. 01. 12
(511) 35, 37
(732) DAP YAPİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
ALTAYÇEŞME MAH., ÇAMLI SOK. NO: 16 B BLOK D:8, MALTEPE
İSTANBUL (TR)
(151) 2020 02 04
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544295
(540) TUPY
(511) 7, 12
(732) TUPY S. A.,
Rua Albano Schmidt, n° 3400 Bairro 89227-901 Joinville (BR)
(151) 2020 04 29
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544299
(540) Cobalti
(531) CFE: 26. 04. 18, 29. 01. 12
(511) 3
(732) BEAUTY COSMETIC CO., LTD,
274-14, Wonnamsandan-ro, Wonnam-myeon, Eumseong-gun
Chungcheongbuk-do (KR)
(151) 2020 06 19
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544418
(540) CDEK
(531) CFE: 01. 05. 01, 24. 15. 21, 27. 05. 01, 29. 01. 13
(511) 35
(732) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu SDEKGlobal, Krivoschekovskaya, d. 15, k. 1, e. 1, 2,
Novosibirsk RU-630007 Novosibirskaya oblast (RU)
(151) 2020 05 12
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544507
(540) CELOPRE
(511) 1
(732) Celotech chemical Co., Ltd, Room 101, Complex Building
North, Second Floor, No. 48 Zoumatang Road, Mudu, Wuzhongqu,
Suzhou, 215000 Jiangsu (CN)
(151) 2020 05 25
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544539
(540) GRANDWAY
(511) 12
(732) Jinan Grandway Information Technology Co., Ltd., No. 123
Room 30805, Building B Century Fortune Center, West of Xinyu
Road, Jinan Area of China, (Shandong) Pilot Free Trade Zone, Jinan
City 250101 Shandong Province (CN)
(151) 2020 06 02
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544561
(540) THE CELECTON
(511) 36
(732) FET SYSTEM Inc., 12 F, HULIC Kudan-Bldg., 1-13-5, Kudankita,
Chiyoda-ku Tokyo 102-0073 (JP)
(151) 2020 05 14
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544582
(540) BENSTA
(732) Roller GmbH & Co. KG,
Willy-Brandt-Allee 7245891 Gelsenkirchen (DE)
(151) 2020 02 26
(441) 2020 08 24

(511) 20, 24, 35
(581) 2020 08 06

(111) 1544585
(540) Omni ProfiPearls
(511) 3, 5, 10
(732) Omnident Dental-Handelsgesellschaft mbH,
Gutenbergring 7-963110 Rodgau (DE)
(151) 2020 03 31
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544596
(540) himawari
(511) 18
(732) Yiwu Muguo Bags Co., Ltd., 5th Floor, 59th Dongqing Road,
Futian Street, Yiwu City, Jinhua City 100121 Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 06 02
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544600
(540) SHSYS
(531) CFE: 27. 05. 02
(511) 10
(732) Zhangjiagang Shiheng Industrial Co., Ltd,
Zhishan Village, Fenghuang Town, Zhangjiagang, Suzhou City
215600 Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 07 10
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544645
(540) SANICOR ZENTIVA
(511) 1, 3, 5
(732) Zentiva, k. s.,
U kabelovny 130/22 CZ-102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2020 04 30
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544717
(540) ZCS
(511) 1, 2, 6, 40
(732) NIPPON STEEL NISSHIN CO., LTD.,
4-1, Marunouchi 3 chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8366 (JP)
(151) 2020 03 13
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
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(111) 1544763
(540) SKG
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 28
(732) Guangdong SKG Intelligent Technology Co., Ltd.,
27 Floor, No. 3 Building, Zhongke R & D Park, No. 9 High-tech
South 1st Rd, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan
District 518000 Shenzhen City, Guangdong (CN)
(151) 2020 07 08
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1544788
(540) TWOCE
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 21
(732) ZHEJIANG SEECIN HOUSEWARES CORP,
No. 18, Xinxin Road, Paixi Industrial Park, Fangyan Town,
Yongkang City Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 07 13
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1546990
(540) MUD MASTER
(531) CFE: 26. 13. 25, 27. 05. 10, 28. 03. 00
(511) 21
(732) Fujian Dehua Ronghua Ceramics Co., Ltd., Shidun Industrial
Zone, Xunzhong Town, Dehua County, Quanzhou City 362500
Fujian Province (CN)
(151) 2020 06 23
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ
O DEFINITYWNEJ ODMOWIE UZNANIA OCHRONY
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.
(111) 1259963
(540) Bonito
(531) CFE: 02.09.01, 29.01.12
(511) 29, 30, 32
(732) MLADEGS PAK d.o.o., Vijaka bb 78430 Prnjavor (BA)
(151) 2018 10 12
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1412602
(531) CFE: 28.03.00
(511) 5
(732) XINFA PHARMACEUTICAL CO., LTD., West of Tongxing
Fengan, East of Huangdian Village, Kenli Town, Kenli County,
Dongying City 257500 Shandong Province (CN)
(151) 2018 03 29
(441) 2018 07 30
(581) 2018 07 12
(111) 1454788
(540) METABOLICUM
(732) Julia, Herzog Ernst Gasse 11 (AT)
(151) 2018 11 29
(441) 2019 04 01

(511) 5
(581) 2019 03 14

(111) 1461342
(540) UV HYDRATE
(732) L’OREAL, 14 rue Royale F-75008 Paris (FR)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 05 06
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(511) 3
(581) 2019 04 18

(111) 1474616
(540) MICROBIOME FRIENDLY
(511) 3
(732) NAOS,
355 rue Pierre-Simon Laplace F-13290 AIX-EN-PROVENCE (FR)
(151) 2018 10 05
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1484680
(540) Catalan
(511) 33
(732) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere mixtă,
Etulia, Vulcăneşti MD-5352 UTA Găgăuzia (MD)
(151) 2019 05 28
(441) 2019 09 16
(581) 2019 08 29
(111) 1492398
(540) BYE BYE LINES
(732) L’OREAL, 14 rue Royale F-75008 Paris (FR)
(151) 2019 08 09
(441) 2019 11 04

(511) 3
(581) 2019 10 17

(111) 1497088
(540) Laiwu Prickly Ash LaiwuHuajiao
(531) CFE: 27.01.01, 28.03.00
(511) 30
(732) Jinan Laiwu Prickly Ash Association, South of pangjiazhuang
village, Niuquan town, Laiwu district, Jinan city 271100 Shandong
province (CN)
(151) 2019 10 16
(441) 2019 11 25
(581) 2019 11 07
(111) 1497999
(540) A Source of Innovation for Companies
that Create the Future
(511) 9, 42
(732) Kovalevych Yevgen Vsevolodovych,
vul. Tolstoho, 5, kv. 8m. Kyiv 01004 (UA); Badakh Ievgen
Valeriiovych, vul. Tolstoho, 5A/1, kv. 44m. Kyiv 01004 (UA)
(151) 2019 06 27
(441) 2019 12 02
(581) 2019 11 14
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
OGŁOSZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO
O NABORZE NA APLIKACJĘ EKSPERCKĄ

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Zgłoszeń w Wydziale Zgłoszeń Międzynarodowych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• prowadzenie postępowań formalnoprawnych złożonych tłumaczeń patentów europejskich (walidacja patentów europejskich) i wniosków o tymczasową ochronę europejskich zgłoszeń patentowych oraz prowadzenie korespondencji
w celu usunięcia braków w dokumentacji, w tym wydawanie wezwań o opłatę za publikację o złożonych tłumaczeniach
patentów europejskich,
• prowadzenie postępowań formalnoprawnych wniosków o konwersje: unijnych znaków towarowych, rejestracji międzynarodowej znaku towarowego na zgłoszenie krajowe oraz europejskich zgłoszeń patentowych (patentów europejskich) oraz prowadzenie korespondencji w celu usunięcia braków w dokumentacji zgłoszeniowej,
• prowadzenie postępowań w zakresie wniosków o międzynarodową rejestrację znaków towarowych w rozumieniu Porozumienia madryckiego o międzynarodowej ochronie znaków towarowych i Protokołu do tego Porozumienia, w tym
przekazywanie tych zgłoszeń do Biura Międzynarodowego WIPO oraz przyjmowanie wniosków o dokonanie zmian,
sprostowań w rejestrze międzynarodowym znaków towarowych i przekazywanie tych wniosków do Biura Międzynarodowego WIPO,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi i Organami Międzynarodowymi w ramach prowadzonych postępowań.
Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane prawnicze),
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w mowie i piśmie.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętności obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej,
korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office, w szczególności MS Excel),
• dobra organizacja pracy własnej,
• umiejętność pracy w zespole,
• rzetelność, systematyczność i terminowość,
• orientacja na klienta/interesariusza,
• łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna),
• radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
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• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.
Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
• w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 15 lipca 2021 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DZ-ZM”
W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) zachęcamy do składania kompletnych aplikacji
drogą elektroniczną na adres rekrutacja@uprp.gov.pl Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, obowiązani
są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej jednak przed
rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji.
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– nagrody – w zależności od wyników pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
– możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
– możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
– dofinansowanie do zakupów okularów korekcyjnych,
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.
Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej,
dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń
najpóźniej w dniu testu.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne
aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wzory-dokumentow.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/
kandydatów.
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W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu/osobistego dostarczenia do Urzędu). Oferty
odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://
uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 579 04 52.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spra-

wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych – adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 579 00 25, fax 22 579 00 01.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym
i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub
wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji,
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie
z wybranymi osobami.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

