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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 238 131 do nr 238 170)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 238144
(41) 2020 08 10
(51) A01G 3/025 (2006.01)
A01G 3/02 (2006.01)
(21) 428774 (22)
2019 01 31
(72) OSTÓJ TOBIASZ, Zduny (PL); KORZENIEWICZ ROBERT,
Zielątkowo (PL)

(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54)	Sekator do przycięcia na bezpieńki
(B1) (11) 238147
(41) 2021 02 22
(51) A01K 1/00 (2006.01)
A01K 1/03 (2006.01)
A01K 1/10 (2006.01)
A01K 15/04 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
(21) 430905 (22)
2019 08 20
(72) ŚWIĄTKIEWICZ MAŁGORZATA, Kraków (PL);
POL PRZEMYSŁAW, Zabierzów (PL); PASTUSZAK ADAM,
Brzoskwinia (PL)
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(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Klatka do badań strawnościowych dla świń

(73) PEKTOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasienica (PL)
(54)	Sposób wytwarzania preparatu pektynowego z jabłek

(B1) (11) 238148
(41) 2020 03 23
(51) A01N 63/20 (2020.01)
C05G 3/60 (2020.01)
C12N 1/20 (2006.01)
(21) 431434 (22)
2019 10 10
(72) CZAJKOWSKI ROBERT, Gdańsk (PL); KRZYŻANOWSKA
DOROTA, Gdynia (PL); MACIĄG TOMASZ, Bydgoszcz (PL);
JAFRA SYLWIA, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Biopreparaty do ochrony roślin przed zakażeniem bakteryjnym

(B1) (11) 238169
(41) 2020 08 24
(51) A47G 19/02 (2006.01)
A47G 23/06 (2006.01)
B65D 1/34 (2006.01)
(21) 428991 (22)
2019 02 20
(72) ŻYGADŁOWSKI JERZY, Gdańsk (PL)
(73)	AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tczew (PL)
(54)	Sposób wytwarzania tacek owalnych, talerzy o zwiększonej wodoodporności z celulozy przeznaczonych do kontaktu z żywnością

(B1) (11) 238163
(41) 2019 11 04
(51) A21D 13/33 (2017.01)
B65D 65/46 (2006.01)
A23L 5/30 (2016.01)
A23P 30/00 (2016.01)
C08L 1/00 (2006.01)
C08L 3/00 (2006.01)
(21) 425369 (22)
2018 04 26
(72)	ŁUKAWSKI MACIEJ, Jelenia Góra (PL); JOPEK WOJCIECH,
Wrocław (PL); TURÓW MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) MBRANES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54)	Sposób wytwarzania pojemników i naczyń z materiałów biodegradowalnych, zwłaszcza pulp pochodzenia roślinnego, do zastosowania jako opakowania i naczynia w przemyśle spożywczym
(B1) (11) 238170
(41) 2020 09 07
(51) A23C 19/05 (2006.01)
A01J 25/11 (2006.01)
A23C 19/024 (2006.01)
(21) 429134 (22)
2019 03 04
(72)	HOŁDYŃSKI MICHAŁ, Gronity (PL); KISIEL KRZYSZTOF,
Olsztyn (PL); ŁOBACZ ADRIANA, Gutkowo (PL)
(73) TEWES-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Barczewo (PL)
(54)	Sposób odwadniania i prasowania twarogu oraz urządzenie
do jego realizacji
(B1) (11) 238165
(41) 2020 01 27
(51) A23L 13/70 (2016.01)
A23B 4/023 (2006.01)
A23B 4/005 (2006.01)
(21) 426372 (22)
2018 07 18
(72)	SURMACZ-KAŁAMARZ ANNA, Budy Łańcuckie (PL)
(73)	SURMACZ-KAŁAMARZ ANNA P.P.H.U. ANMAR MGR ANNA
SURMACZ-KAŁAMARZ PIEKARNIA DRZEWNA, Rogóżno (PL)
(54)	Sposób wytwarzania pieczonej szynki wieprzowej
(B1) (11) 238143
(41) 2020 04 06
(51) A23L 21/12 (2016.01)
(21) 427267 (22)
2018 09 28
(72) BIENIEK ANNA ADRIANA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Dżem owocowy i sposób otrzymywania dżemu owocowego
(B1) (11) 238161
(41) 2019 06 17
(51) A23L 29/231 (2016.01)
C08B 37/06 (2006.01)
(21) 423915 (22)
2017 12 15
(72) BOSAK FRANCISZEK, Jasło (PL); TROJANOWICZ PIOTR
DARIUSZ, Nowy Sącz (PL); SZEWCZYK MAREK LESZEK,
Świniarsko (PL)

(B1) (11) 238167
(41) 2020 04 06
(51) A61K 6/884 (2020.01)
A61K 6/76 (2020.01)
A61K 6/77 (2020.01)
A61K 6/816 (2020.01)
(21) 427219 (22)
2018 09 26
(72) PAŁKA KRZYSZTOF, Lublin (PL); KLECZEWSKA JOANNA,
Łódź (PL); KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie (PL)
(73) PAŁKA KRZYSZTOF, Lublin (PL); KLECZEWSKA JOANNA,
Łódź (PL); KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie (PL)
(54) Światłoutwardzalny kompozyt stomatologiczny modyfikowany
ciekłym kauczukiem oraz sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 238164
(41) 2020 01 02
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/368 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61Q 13/00 (2006.01)
C11B 9/00 (2006.01)
(21) 426105 (22)
2018 06 27
(72)	GUT KATARZYNA, Warszawa (PL);
WOLIŃSKA-KENNARD KATARZYNA, Wouldham (GB);
SIKORA ELŻBIETA, Kraków (PL); MIASTKOWSKA MAŁGORZATA,
Kraków (PL); LASOŃ ELWIRA, Kraków (PL)
(73) FINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL); POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Perfumy bezalkoholowe w formie nanoemulsji typu olej w wodzie i sposób wytwarzania perfum bezalkoholowych w formie nanoemulsji typu olej w wodzie
(B1) (11) 238168
(41) 2020 08 10
(51) A61K 9/20 (2006.01)
A61K 31/315 (2006.01)
A61K 31/7076 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
A61P 37/04 (2006.01)
(21) 428798 (22)
2019 02 04
(72) WAHL HANNA, Pabianice (PL); DĄBROWA MAREK, Łódź (PL);
LAŚKIEWICZ-RURAŻ MONIKA, Łaski (PL); DANIELSKA PAULINA,
Łódź (PL); GABLASIŃSKA JUSTYNA, Łódź (PL); MADEJCZYK
ARKADIUSZ, Ksawerów (PL); KULAZIŃSKI PIOTR, Pabianice (PL);
PASIŃSKI JAROSŁAW, Łódź (PL)
(73)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(54)	Stała postać dawkowania zawierająca glukonian cynku oraz
pranobeks inozyny, jej sposób otrzymywania oraz zastosowanie
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(B1) (11) 238145
(41) 2020 10 05
(51) A61K 31/07 (2006.01)
A61K 31/65 (2006.01)
A61P 17/10 (2006.01)
(21) 429468 (22)
2019 04 01
(72) KOWALCZUK DOROTA, Lublin (PL); ZAŁUSKA EWA, Turka (PL);
SOKOŁOWSKA ANNA, Świdnik (PL); GINALSKA GRAŻYNA,
Lublin (PL); MIAZGA-KARSKA MAŁGORZATA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Kombinacja substancji aktywnych o właściwościach przeciwbakteryjnych na bazie retinalu do leczenia miejscowego trądziku
i sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie
(B1) (11) 238162
(41) 2019 07 01
(51) A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 424007 (22)
2017 12 22
(72) MATUSIAK AGNIESZKA, Aleksandrów Łódzki (PL);
MNICH ELIZA, Kraków (PL); CHMIELA MAGDALENA, Łódź (PL);
RUDNICKA KAROLINA, Łódź (PL); DĘGA-NOWAK AGATA, Łódź (PL);
DEREŃ JAROSŁAW, Mięsośnia (PL)
(73) OŚRODEK BADAWCZO-PRODUKCYJNY POLITECHNIKI
ŁÓDZKIEJ ICHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Kompozycja zawierająca mieszaninę ekstraktów roślinnych
(B1) (11) 238141
(41) 2019 10 07
(51) B01D 67/00 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 71/10 (2006.01)
C01B 32/198 (2017.01)
(21) 425105 (22)
2018 03 30
(72) FRYCZKOWSKA BEATA, Bielsko-Biała (PL); MACHNICKA
ALICJA, Bielsko-Biała (PL); JANICKI JAROSŁAW, Bielsko-Biała (PL)
(73)	AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA
W BIELSKU-BIAŁEJ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Modyfikowane membrany celulozowe i sposób wytwarzania
modyfikowanych membran celulozowych
(B1) (11) 238132
(41) 2017 01 30
(51) B01J 2/10 (2006.01)
B01F 9/08 (2006.01)
(21) 413234 (22)
2015 07 23
(72) KRAJEWSKI JAN, Kraków (PL)
(73) OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Głogów (PL);
KRAJEWSKI FIRMA FERINDJAN, Kraków (PL)
(54) Reaktor do przetwarzania w szczególności biomasy
(B1) (11) 238166
(41) 2020 02 10
(51) B03B 7/00 (2006.01)
B03B 5/02 (2006.01)
B01J 20/12 (2006.01)
C09K 17/04 (2006.01)
C05G 3/80 (2020.01)
C09C 3/04 (2006.01)
(21) 426519 (22)
2018 07 31
(72) PIESTRZYŃSKI ADAM, Kraków (PL); NATKANIEC-NOWAK
LUCYNA, Kraków (PL); FOSZCZ DARIUSZ, Kraków (PL);
GAWENDA TOMASZ, Kraków (PL); KĘPYS WALDEMAR, Kraków (PL);
SKOWRON MIKOŁAJ, Żukowice (PL); STEMPKOWSKA AGATA,
Modlnica (PL); SUROWIAK AGNIESZKA, Sanok (PL)
(73)	STELLARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiada-Kolonia (PL)
(54)	Sposób wzbogacania glaukonitu
(B1) (11) 238135
(41) 2020 10 05
(51) B21D 5/12 (2006.01)
B21D 13/04 (2006.01)
(21) 429489 (22)
2019 04 02

Nr 15/2021

(72)	LEJMAN MICHAŁ, Chełm (PL); LEJMAN STANISŁAW,
Chełm (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO CONCEPT STAL B&S LEJMAN
SPÓŁKA JAWNA, Chełm (PL)
(54) Ośmioosiowy sterowany numerycznie ramkowy układ rolek
do profilowania o zmiennym kształcie
(B1) (11) 238134
(41) 2017 06 19
(51) B21F 7/00 (2006.01)
D07B 1/08 (2006.01)
D07B 3/06 (2006.01)
(21) 415219 (22)
2015 12 11
(72) KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL); MAMALA ANDRZEJ,
Kraków (PL); SMYRAK BEATA, Bulowice (PL); KAWECKI ARTUR,
Kraków (PL); KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, Kraków (PL); JABŁOŃSKI
MICHAŁ, Tarnobrzeg (PL); KIESIEWICZ GRZEGORZ, Kraków (PL);
MIREK PIOTR, Myślenice (PL); SIEMIŃSKI JAKUB, Wieliczka (PL);
TOKARSKI MARIUSZ, Kraków (PL); KACZKOWSKI MAREK,
Kraków (PL); KORBUT DARIUSZ, Śledziejowice (PL);
MĄCZEK JANUSZ, Kraków (PL); KULMA ROBERT, Kraków (PL);
DZIADKOWIEC SŁAWOMIR, Krzeczów (PL)
(73) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54)	Sposób skręcania przewodów wielodrutowych
(B1) (11) 238146
(41) 2020 12 14
(51) B27N 3/00 (2006.01)
B27N 3/18 (2006.01)
B27N 9/00 (2006.01)
B29C 65/00 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
(21) 430106 (22)
2019 05 31
(72) JÓŹWIAK MARIUSZ, Poznań (PL); FOJUTOWSKI ANDRZEJ,
Palędzie (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA, Poznań (PL)
(54)	Sposób otrzymywania warstwy barierowej zabezpieczającej
przed działaniem ognia, sposób ochrony tworzywa drzewnego
przed działaniem ognia, warstwa barierowa zabezpieczającą przed
działaniem ognia oraz zastosowanie warstwy barierowej do wytwarzania sklejek komponentowych
(B1) (11) 238139
(41) 2019 07 29
(51) B41M 7/00 (2006.01)
(21) 424394 (22)
2018 01 28
(72) NAWROCKI MARCIN, Strzyżów (PL); KRACIK MICHAŁ,
Wieliczka (PL); PILCH-PITERA BARBARA, Rzeszów (PL);
BOSEK MARCIN, Wysoka Strzyżowska (PL); MATŁOSZ TOMASZ,
Strzyżów (PL); BIELASKA AGNIESZKA, Odrzykoń (PL)
(73) MODERN FORMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzechów (PL)
(54)	Sposób wykonywania trwałego nadruku struktur przestrzennych na płaskich powierzchniach
(B1) (11) 238151
(41) 2017 09 25
(51) C01B 21/06 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C30B 29/40 (2006.01)
(21) 421036 (22)
2017 03 29
(72) JANIK JERZY FRANCISZEK, Radziszów (PL);
DRYGAŚ MARIUSZ, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54)	Sposób wytwarzania nanokrystalicznego azotku galu o określonej strukturze krystalograficznej
(B1) (11) 238152
(41) 2017 09 25
(51) C01B 21/06 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C30B 29/40 (2006.01)
(21) 421037 (22)
2017 03 29

Nr 15/2021
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(72) JANIK JERZY FRANCISZEK, Radziszów (PL); DRYGAŚ MARIUSZ,
Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54)	Sposób wytwarzania nanokrystalicznego azotku galu o strukturze heksagonalnej
(B1) (11) 238155
(41) 2019 07 29
(51) C02F 11/18 (2006.01)
F23G 5/12 (2006.01)
(21) 424347 (22)
2018 01 23
(72) WAGNER ROMAN, Warszawa (PL); WZOREK ZBIGNIEW,
Niepołomice (PL); CHORZELSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73)	S.E.A. WAGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Reaktor do termicznego przetwarzania osadów ściekowych
(B1) (11) 238157
(41) 2020 05 18
(51) C07C 67/333 (2006.01)
C07C 6/04 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
(21) 427658 (22)
2018 11 06
(72) WYRĘBEK PRZEMYSŁAW, Siedlce (PL); SYTNICZUK ADRIAN,
Mińsk Mazowiecki (PL); KOŚNIK WIOLETTA, Wąsewo (PL);
MAŁECKI PAWEŁ, Parole (PL); GRELA KAROL, Warszawa (PL)
(73)	SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(54)	Sposób otrzymywania mieszaniny kwasu 9-dekenowego etylu
i 1-dekenu w reakcji etenolizy z surowca o czystości technicznej
(B1) (11) 238158
(41) 2020 02 24
(51) C08L 67/04 (2006.01)
D04H 1/435 (2012.01)
D06M 11/74 (2006.01)
D01F 8/14 (2006.01)
(21) 426639 (22)
2018 08 10
(72) MAKOWSKI TOMASZ, Tomaszów Mazowiecki (PL);
SVYNTKIVSKA MARIA, Łódź (PL); PIÓRKOWSKA-GAŁĘSKA EWA,
Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Modyfikowana biodegradowalna włóknina z polilaktydu przewodząca prąd elektryczny oraz sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 238149
(41) 2020 09 21
(51) C09D 9/00 (2006.01)
C11D 7/06 (2006.01)
C11D 7/14 (2006.01)
C11D 7/26 (2006.01)
(21) 432613 (22)
2020 01 17
(72)	GAJDA BERNADETA, Częstochowa (PL); RETERSKI JAROSŁAW,
Częstochowa (PL); SIWKA JERZY, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Roztwór reakcyjny do usuwania warstw farb i lakierów z powierzchni odpadowych blach stalowych
(B1) (11) 238150
(41) 2020 09 21
(51) C09D 9/00 (2006.01)
C11D 7/06 (2006.01)
C11D 7/14 (2006.01)
C11D 7/26 (2006.01)
(21) 432615 (22)
2020 01 17
(72)	GAJDA BERNADETA, Częstochowa (PL); RETERSKI JAROSŁAW,
Częstochowa (PL); SIWKA JERZY, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54)	Sposób usuwania warstw farb i lakierów z powierzchni odpadowych blach stalowych
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(B1) (11) 238153
(41) 2020 11 02
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C12N 1/24 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A21D 13/00 (2017.01)
(62) 422852
(21) 434470 (22)
2017 09 15
(72) KOWALCZYK MAGDALENA, Warszawa (PL);
BORECZEK JAKUB, Warszawa (PL); BARDOWSKI JACEK,
Warszawa (PL); ŻYLIŃSKA JOANNA, Ząbki (PL); GÓRECKI ROMAN,
Warszawa (PL); LITWINEK DOROTA, Kraków (PL); GAMBUŚ HALINA,
Kraków (PL); BUKSA KRZYSZTOF, Skomielna Biała (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Bakteryjna kultura starterowa, zakwas ją zawierający, sposób
wytwarzania pieczywa i zastosowanie bakteryjnej kultury starterowej lub zakwasu do wytwarzania pieczywa
(B1) (11) 238154
(41) 2020 11 02
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C12N 1/24 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A21D 13/00 (2017.01)
(62) 422852
(21) 434475 (22)
2017 09 15
(72) KOWALCZYK MAGDALENA, Warszawa (PL);
BORECZEK JAKUB, Warszawa (PL); BARDOWSKI JACEK,
Warszawa (PL); ŻYLIŃSKA JOANNA, Ząbki (PL); GÓRECKI ROMAN,
Warszawa (PL); LITWINEK DOROTA, Kraków (PL); GAMBUŚ HALINA,
Kraków (PL); BUKSA KRZYSZTOF, Skomielna Biała (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Bakteryjna kultura starterowa, zakwas ją zawierający, sposób
wytwarzania pieczywa i zastosowanie bakteryjnej kultury starterowej lub zakwasu do wytwarzania pieczywa
(B1) (11) 238140
(41) 2019 07 01
(51) C12N 5/071 (2010.01)
A61L 27/36 (2006.01)
A61K 35/32 (2015.01)
C07K 14/78 (2006.01)
(21) 423993 (22)
2017 12 21
(72) CHWOJNOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); ŁUKOWSKA
EWA, Warszawa (PL); WOJCIECHOWSKI CEZARY, Sulejówek (PL);
WASYŁECZKO MONIKA, Warszawa (PL); SIOKORSKA WIOLETA,
Warszawa (PL); KRYSIAK ZUZANNA, Zielonka (PL)
(73) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54)	Sposób wyodrębniania białka z hodowli komórkowych prowadzonych na rusztowaniach komórkowych
(B1) (11) 238159
(41) 2020 08 10
(51) C12N 5/0783 (2010.01)
A61K 35/17 (2015.01)
(21) 428800 (22)
2019 02 01
(72) RAPAK ANDRZEJ, Brzeg (PL); PAWLAK ALEKSANDRA,
Wrocław (PL); ZIOŁO EWA, Wrocław (PL); WYSOKIŃSKA EDYTA,
Lewin Brzeski (PL); STRZĄDAŁA LEON, Wrocław (PL);
OBMIŃSKA-MRUKOWICZ BOŻENA, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL);
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Psia linia komórkowa typu NK
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(B1) (11) 238137
(41) 2016 08 01
(51) C22B 21/00 (2006.01)
C22B 7/04 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
(21) 416139 (22)
2016 02 15
(72)	GROS HENRYK, Tarnowskie Góry (PL); GROS MATEUSZ,
Tarnowskie Góry (PL); CIEŚLAR RUDOLF, Katowice (PL);
FIGIEL ZBIGNIEW, Kraków (PL); ZAJDEL RYSZARD, Kraków (PL);
KALINOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); JOP ANDRZEJ, Kraków (PL);
JOP BARTOSZ, Kraków (PL); JARZĄB DANIEL, Masłomiąca (PL)
(73)	GROS HENRYK, Tarnowskie Góry (PL); BIURO
PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL); FERROCARBO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Instalacja do odzysku surowców ze słonych żużli po produkcji
wtórnej i odpadów z przerobu metali nieżelaznych, zwłaszcza aluminium, z jednoczesną katalityczno-termiczną utylizacją gazów
poreakcyjnych, oraz uzyskiem i wykorzystaniem ciepła procesowego
(B1) (11) 238133
(41) 2017 05 08
(51) E04B 2/56 (2006.01)
E04C 3/36 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
B29C 39/02 (2006.01)
(21) 414573 (22)
2015 10 27
(72) KUCZYŃSKI ANDRZEJ, Dąbrówka (PL)
(73) KUCZYŃSKA-LEWCZUK ALICJA, Dąbrówka (PL)
(54) Ocieplony moduł konstrukcji stalowej
(B1) (11) 238160
(41) 2020 01 02
(51) F16L 9/22 (2006.01)
F16L 9/12 (2006.01)
F16L 11/15 (2006.01)
F16L 9/04 (2006.01)
(21) 430326 (22)
2019 06 21
(30) 102018000006593
2018 06 22
IT
(72) CATALDO CLAUDIO, Cugliate Fabiasco (IT); CITTADINI PAOLO,
Luvinate (IT)
(73) INDUSTRIE ILPEA S.P.A., Malgesso (IT)
(54) Rura hydrauliczna wykonana z materiału polimerowego
(B1) (11) 238136
(41) 2021 01 11
(51) F16L 43/00 (2006.01)
F16L 37/12 (2006.01)
F16L 19/08 (2006.01)
(21) 430475 (22)
2019 07 02
(72)	GAJDA HENRYK, Zdziechowice (PL); GAWEŁ KRZYSZTOF,
Opole (PL); KORZENIOWSKI ŁUKASZ, Strojec (PL)
(73) CAMOZZI AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Śląski (PL)
(54) Złącze rurowe
(B1) (11) 238138
(41) 2020 04 06
(51) F42B 8/08 (2006.01)
F42B 8/00 (2006.01)
(21) 427199 (22)
2018 09 26
(72)	HABEREK ROMAN, Szczecin (PL); STĘPNIAK SŁAWOMIR,
Zielonka (PL)
(73)	AUTOCOMP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Nabój do symulatora broni
(B1) (11) 238131
(41) 2020 12 14
(51) G01N 27/327 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)

Nr 15/2021

G01N 33/483 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
(21) 430147 (22)
2019 06 05
(72) PEPŁOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); JANCZAK DANIEL,
Pruszków (PL); JAKUBOWSKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Czujnik pH do pomiaru metodą potencjometryczną oraz sposób wytwarzania elektrody wskaźnikowej i sposób wytwarzania
elektrody odniesienia
(B1) (11) 238142
(41) 2020 01 02
(51) G01N 33/569 (2006.01)
G01N 33/92 (2006.01)
(21) 426138 (22)
2018 06 29
(72)	ŁUCZAJ WOJCIECH, Białystok (PL);
MONIUSZKO-MALINOWSKA ANNA, Białystok (PL);
DOMINGUES PEDRO MIGUEL DIMAS NEVES, Aveiro (PT);
DOMINGES MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES DOS REIS MARQUES,
Aveiro (PT); GIŃDZIENSKA-SIEŚKIEWICZ EWA, Białystok (PL);
SKRZYDLEWSKA ELŻBIETA, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL);
Universidade de Aveiro, Aveiro (PT)
(54)	Sposób diagnozowania boreliozowego zapalenia stawów, sposób różnicowego diagnozowania boreliozowego zapalenia stawów
oraz zastosowania lizofosfatydyloetanoloaminy jako biomarkera
(B1) (11) 238156
(41) 2019 08 12
(51) H01H 15/02 (2006.01)
(21) 424519 (22)
2018 02 06
(72)	SMUGAŁA DARIUSZ, Kraków (PL); KRYSZTOFIAK PIOTR,
Rawa Mazowiecka (PL); ALOSZKO PAWEŁ, Kraków (PL)
(73)	ABB SCHWEIZ AG, Baden (CH)
(54) Niskonapięciowy łącznik hybrydowy w obwodach niskoprądowych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol
MKP

Nr
patentu

	Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01G 3/025 (2006.01)
A01G 3/02 (2006.01)
A01J 25/11 (2006.01)
A01K 1/00 (2006.01)
A01K 1/03 (2006.01)
A01K 1/10 (2006.01)
A01K 15/04 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
A01N 63/20 (2020.01)
A21D 13/33 (2017.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A21D 13/00 (2017.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A21D 13/00 (2017.01)
A23B 4/023 (2006.01)
A23B 4/005 (2006.01)
A23C 19/05 (2006.01)
A23C 19/024 (2006.01)
A23L 5/30 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 21/12 (2016.01)

238144
238144*
238170*
238147
238147*
238147*
238147*
238147*
238148
238163
238153*
238153*
238154*
238154*
238165*
238165*
238170
238170*
238163*
238165
238143

A23L 29/231 (2016.01)
A23P 30/00 (2016.01)
A47G 19/02 (2006.01)
A47G 23/06 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61K 6/884 (2020.01)
A61K 6/76 (2020.01)
A61K 6/77 (2020.01)
A61K 6/816 (2020.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/368 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 31/315 (2006.01)
A61K 31/7076 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 31/07 (2006.01)
A61K 31/65 (2006.01)

238161
238163*
238169
238169*
238131*
238167
238167*
238167*
238167*
238164
238164*
238164*
238164*
238164*
238168
238168*
238168*
238168*
238168*
238145
238145*

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

Nr 15/2021
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1

2

1

2

1

2

1

2

A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 35/32 (2015.01)
A61K 35/17 (2015.01)
A61L 27/36 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
A61P 37/04 (2006.01)
A61P 17/10 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61Q 13/00 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 71/10 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B01F 9/08 (2006.01)
B01J 2/10 (2006.01)
B01J 20/12 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B03B 7/00 (2006.01)
B03B 5/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21D 5/12 (2006.01)
B21D 13/04 (2006.01)
B21F 7/00 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
B27N 3/00 (2006.01)
B27N 3/18 (2006.01)
B27N 9/00 (2006.01)
B29C 65/00 (2006.01)
B29C 39/02 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
B41M 7/00 (2006.01)
B65D 65/46 (2006.01)
B65D 1/34 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 32/198 (2017.01)
C01B 21/06 (2006.01)
C01B 21/06 (2006.01)
C02F 11/18 (2006.01)
C05G 3/60 (2020.01)
C05G 3/80 (2020.01)
C07C 67/333 (2006.01)
C07C 6/04 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07K 14/78 (2006.01)
C08B 37/06 (2006.01)
C08L 1/00 (2006.01)
C08L 3/00 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C09C 3/04 (2006.01)

238162
238162*
238140*
238159*
238140*
238168*
238168*
238145*
238162*
238164*
238141
238141*
238141*
238137*
238132*
238132
238166*
238157*
238166
238166*
238137*
238135
238135*
238134
238137*
238146
238146*
238146*
238146*
238133*
238146*
238139
238163*
238169*
238151*
238152*
238141*
238151
238152
238155
238148*
238166*
238157
238157*
238157*
238140*
238161*
238163*
238163*
238158
238166*

C09D 9/00 (2006.01)
C09D 9/00 (2006.01)
C09K 17/04 (2006.01)
C11B 9/00 (2006.01)
C11D 7/06 (2006.01)
C11D 7/14 (2006.01)
C11D 7/26 (2006.01)
C11D 7/06 (2006.01)
C11D 7/14 (2006.01)
C11D 7/26 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/24 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/24 (2006.01)
C12N 5/071 (2010.01)
C12N 5/0783 (2010.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C22B 21/00 (2006.01)
C22B 7/04 (2006.01)
C30B 29/40 (2006.01)
C30B 29/40 (2006.01)
D01F 8/14 (2006.01)
D04H 1/435 (2012.01)
D06M 11/74 (2006.01)
D07B 1/08 (2006.01)
D07B 3/06 (2006.01)
E04B 2/56 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04C 3/36 (2006.01)
F16L 9/22 (2006.01)
F16L 9/12 (2006.01)
F16L 11/15 (2006.01)
F16L 9/04 (2006.01)
F16L 43/00 (2006.01)
F16L 37/12 (2006.01)
F16L 19/08 (2006.01)
F23G 5/12 (2006.01)
F42B 8/08 (2006.01)
F42B 8/00 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
G01N 33/483 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
G01N 33/92 (2006.01)
H01H 15/02 (2006.01)

238149
238150
238166*
238164*
238149*
238149*
238149*
238150*
238150*
238150*
238148*
238153
238153*
238154
238154*
238140
238159
238153*
238153*
238154*
238154*
238137
238137*
238151*
238152*
238158*
238158*
238158*
238134*
238134*
238133
238133*
238133*
238160
238160*
238160*
238160*
238136
238136*
238136*
238155*
238138
238138*
238131
238131*
238131*
238131*
238142
238142*
238156

238145
238146
238147
238148
238149
238150
238151
238152
238153
238154
238155
238156
238157

A61K 31/07 (2006.01)
B27N 3/00 (2006.01)
A01K 1/00 (2006.01)
A01N 63/20 (2020.01)
C09D 9/00 (2006.01)
C09D 9/00 (2006.01)
C01B 21/06 (2006.01)
C01B 21/06 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C02F 11/18 (2006.01)
H01H 15/02 (2006.01)
C07C 67/333 (2006.01)

238158
238159
238160
238161
238162
238163
238164
238165
238166
238167
238168
238169
238170

C08L 67/04 (2006.01)
C12N 5/0783 (2010.01)
F16L 9/22 (2006.01)
A23L 29/231 (2016.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A21D 13/33 (2017.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A23L 13/70 (2016.01)
B03B 7/00 (2006.01)
A61K 6/884 (2020.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A47G 19/02 (2006.01)
A23C 19/05 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr	Symbol
patentu
MKP

Nr	Symbol
patentu
MKP

1

2

1

2

238131
238132
238133
238134
238135
238136
238137

G01N 27/327 (2006.01)
B01J 2/10 (2006.01)
E04B 2/56 (2006.01)
B21F 7/00 (2006.01)
B21D 5/12 (2006.01)
F16L 43/00 (2006.01)
C22B 21/00 (2006.01)

238138
238139
238140
238141
238142
238143
238144

F42B 8/08 (2006.01)
B41M 7/00 (2006.01)
C12N 5/071 (2010.01)
B01D 67/00 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
A23L 21/12 (2016.01)
A01G 3/025 (2006.01)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 396693
09/2013
(A1) (21) 400203
03/2014
(A1) (21) 403756
23/2014
(A1) (21) 404835
03/2015
(A1) (21) 407037
16/2015
(A1) (21) 407641
20/2015
(A1) (21) 409342
06/2016
(A1) (21) 409343
06/2016
(A1) (21) 409579 (62) 363918
05/2015
(A1) (21) 409710
08/2016
(A1) (21) 410719
14/2016
(A1) (21) 411559
20/2016
(A1) (21) 411580
20/2016
(A1) (21) 411803
21/2016
(A1) (21) 411985
22/2016
(A1) (21) 412577
25/2016
(A1) (21) 412727
25/2016
(A1) (21) 412963
13/2016
(A1) (21) 412964
09/2016
(A1) (21) 414094
07/2017
(A1) (21) 414104
07/2017
(A1) (21) 414700
10/2017
(A1) (21) 415070
12/2017
(A1) (21) 415213
17/2016
(A1) (21) 415632
14/2017
(A1) (21) 415635
14/2017
(A1) (21) 415640
14/2017
(A1) (21) 415827
16/2017
(A1) (21) 415918
16/2017
(A1) (21) 416036
17/2017
(A1) (21) 416052
17/2017
(A1) (21) 416061
17/2017
(A1) (21) 416221
26/2016
(A1) (21) 416583
14/2017
(A1) (21) 416598
20/2017
(A1) (21) 416752
21/2017
(A1) (21) 416902
22/2017
(A1) (21) 417162
24/2017
(A1) (21) 417254
24/2017
(A1) (21) 417359
25/2017
(A1) (21) 417460
26/2017

(A1) (21) 417508
26/2017
(A1) (21) 417820
01/2018
(A1) (21) 418172
04/2018
(A1) (21) 418499
06/2018
(A1) (21) 418500
06/2018
(A1) (21) 418501
06/2018
(A1) (21) 418733
07/2018
(A1) (21) 419043
09/2018
(A1) (21) 419113
09/2018
(A1) (21) 419198
09/2018
(A1) (21) 419249
10/2018
(A1) (21) 419337
10/2018
(A1) (21) 419550
12/2018
(A1) (21) 419716
13/2018
(A1) (21) 419805
13/2018
(A1) (21) 419944
14/2018
(A1) (21) 420032
14/2018
(A1) (21) 420427
17/2018
(A1) (21) 420433
17/2018
(A1) (21) 420864
20/2018
(A1) (21) 421015
21/2018
(A1) (21) 421066
21/2018
(A1) (21) 421068
21/2018
(A1) (21) 421071
21/2018
(A1) (21) 421199
21/2018
(A1) (21) 421434
23/2018
(A1) (21) 421640
25/2018
(A1) (21) 421938
01/2019
(A1) (21) 422400
04/2019
(A1) (21) 422782
06/2019
(A1) (21) 422790
06/2019
(A1) (21) 422982
08/2019
(A1) (21) 423050
08/2019
(A1) (21) 423051
08/2019
(A1) (21) 423052
08/2019
(A1) (21) 423053
08/2019
(A1) (21) 423057
08/2019
(A1) (21) 423195 (62) 417912
06/2019
(A1) (21) 423490
11/2019
(A1) (21) 423975
14/2019
(A1) (21) 424040
14/2019
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(A1) (21) 424732
(A1) (21) 424946
(A1) (21) 425064
(A1) (21) 425107
(A1) (21) 425119
(A1) (21) 425200
(A1) (21) 425251
(A1) (21) 425284
(A1) (21) 425344
(A1) (21) 425503
(A1) (21) 425684
(A1) (21) 425961
(A1) (21) 426064
(A1) (21) 426158
(A1) (21) 426321
(A1) (21) 426800
(A1) (21) 426833

19/2019
20/2019
21/2019
21/2019
21/2019
22/2019
22/2019
22/2019
23/2019
24/2019
25/2019
01/2020
01/2020
01/2020
02/2020
06/2020
06/2020

(A1) (21) 426904
06/2020
(A1) (21) 427101
07/2020
(A1) (21) 427132
07/2020
(A1) (21) 427476
09/2020
(A1) (21) 427525
10/2020
(A1) (21) 427587
10/2020
(A1) (21) 427590
10/2020
(A1) (21) 427643
11/2020
(A1) (21) 427977
12/2020
(A1) (21) 427987
12/2020
(A1) (21) 428023
13/2020
(A1) (21) 428480
15/2020
(A1) (21) 430081
26/2019
(A1) (21) 430575 (62) 421805
17/2019
(A1) (21) 431017
04/2020

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 352340
(A1) (21) 397216
(A1) (21) 404754
(A1) (21) 404756
(A1) (21) 407413
(A1) (21) 412906
(A1) (21) 413480
(A1) (21) 413486
(A1) (21) 413757
(A1) (21) 414144

17/2003
12/2013
18/2014
18/2014
24/2014
18/2017
04/2017
04/2017
06/2017
07/2016

(A1) (21) 417116
(A1) (21) 420432
(A1) (21) 420435
(A1) (21) 422906
(A1) (21) 424985
(A1) (21) 425979
(A1) (21) 426428
(A1) (21) 426628
(A1) (21) 427990

23/2017
17/2018
17/2018
07/2019
20/2019
01/2020
03/2020
04/2020
12/2020

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 199551
2018 12 11
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 208235
2019 11 18
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 213955
2019 09 21
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 213957
2019 07 03
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 214216
2019 06 14
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 215187
2019 08 17
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 216157
2019 08 11
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 216560
2019 07 18
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 216580
2019 07 18
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 216687
2019 10 02
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 216688
2019 10 02
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 216713
2019 07 05
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 216724
2019 04 19
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 217008
2019 08 11
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 217011
2019 09 26
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 217053
2019 10 14
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 217170
2019 06 27
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 217171
2019 06 27
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 217287
2019 10 10
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 217369
2019 10 03
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 217433
2019 10 07
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 217686
2019 09 05
Patent wygasł w całości.

(B1) (11) 217695
(B1) (11) 217756
(B1) (11) 217837
(B1) (11) 217854
(B1) (11) 218217
(B1) (11) 218649
(B1) (11) 218668
(B1) (11) 218726
(B1) (11) 219035
(B1) (11) 219050
(B1) (11) 219058
(B1) (11) 219070
(B1) (11) 219118
(B1) (11) 219119
(B1) (11) 219213
(B1) (11) 219272
(B1) (11) 219426
(B1) (11) 219453
(B1) (11) 219455
(B1) (11) 219458
(B1) (11) 219500
(B1) (11) 219604
(B1) (11) 219756
(B1) (11) 219801
(B1) (11) 219812
(B1) (11) 219873
(B1) (11) 219880
(B1) (11) 219889
(B1) (11) 219976
(B1) (11) 219998
(B1) (11) 220015
(B1) (11) 220040
(B1) (11) 220164
(B1) (11) 220183
(B1) (11) 220194
(B1) (11) 220315
(B1) (11) 220350
(B1) (11) 220364
(B1) (11) 220367
(B1) (11) 220372
(B1) (11) 220405
(B1) (11) 220446
(B1) (11) 220502
(B1) (11) 220505
(B1) (11) 220507
(B1) (11) 220518
(B1) (11) 220567
(B1) (11) 220573
(B1) (11) 220666
(B1) (11) 220704
(B1) (11) 220705
(B1) (11) 220822
(B1) (11) 220825
(B1) (11) 221040
(B1) (11) 221064
(B1) (11) 221071
(B1) (11) 221150
(B1) (11) 221153
(B1) (11) 221444
(B1) (11) 221462
(B1) (11) 221463
(B1) (11) 221565
(B1) (11) 221584
(B1) (11) 221604
(B1) (11) 221607
(B1) (11) 221613
(B1) (11) 221679
(B1) (11) 221712

Nr 15/2021
2019 09 05
2019 06 30
2019 10 27
2019 09 30
2019 06 19
2019 10 17
2019 08 08
2019 07 02
2019 06 20
2019 03 25
2019 07 23
2019 09 16
2019 07 03
2019 06 29
2015 11 22
2019 06 11
2019 04 04
2019 04 10
2019 06 17
2019 04 16
2019 05 19
2019 09 21
2019 08 09
2018 11 23
2019 06 18
2019 07 22
2019 10 22
2019 04 04
2019 09 15
2019 07 02
2019 05 30
2020 01 29
2019 08 06
2019 05 02
2019 08 21
2019 08 06
2019 09 05
2019 04 17
2019 09 21
2019 08 04
2019 08 28
2019 09 27
2017 01 22
2016 01 21
2019 09 27
2019 04 04
2019 08 04
2019 04 14
2019 08 09
2019 09 20
2019 10 17
2019 08 26
2019 07 27
2019 07 07
2019 10 26
2019 10 17
2019 04 20
2019 04 19
2019 06 27
2019 05 25
2019 07 18
2019 08 02
2019 10 14
2019 09 09
2019 08 10
2019 09 27
2019 08 24
2019 10 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.
Patent wygasł w całości.

Nr 15/2021
(B1) (11) 221742
(B1) (11) 221785
(B1) (11) 221787
(B1) (11) 221798
(B1) (11) 221830
(B1) (11) 221908
(B1) (11) 221910
(B1) (11) 221941
(B1) (11) 221947
(B1) (11) 221949
(B1) (11) 221960
(B1) (11) 222028
(B1) (11) 222032
(B1) (11) 222067
(B1) (11) 222089
(B1) (11) 222122
(B1) (11) 222160
(B1) (11) 222161
(B1) (11) 222258
(B1) (11) 222293
(B1) (11) 222333
(B1) (11) 222339
(B1) (11) 222351
(B1) (11) 222355
(B1) (11) 222429
(B1) (11) 222480
(B1) (11) 222517
(B1) (11) 222533
(B1) (11) 222590
(B1) (11) 222605
(B1) (11) 222689
(B1) (11) 222716
(B1) (11) 222779
(B1) (11) 222789
(B1) (11) 222813
(B1) (11) 223000
(B1) (11) 223001
(B1) (11) 223002
(B1) (11) 223020
(B1) (11) 223049
(B1) (11) 223085
(B1) (11) 223086
(B1) (11) 223097
(B1) (11) 223112
(B1) (11) 223203
(B1) (11) 223260
(B1) (11) 223275
(B1) (11) 223276
(B1) (11) 223289
(B1) (11) 223360
(B1) (11) 223395
(B1) (11) 223452
(B1) (11) 223492
(B1) (11) 223496
(B1) (11) 223497
(B1) (11) 223534
(B1) (11) 223549
(B1) (11) 223569
(B1) (11) 223579
(B1) (11) 223596
(B1) (11) 223620
(B1) (11) 223742
(B1) (11) 223769
(B1) (11) 223790
(B1) (11) 223845
(B1) (11) 223855
(B1) (11) 223909
(B1) (11) 223952
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2019 07 30
2019 08 23
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2019 08 24
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2019 08 11
2019 09 06
2019 08 02
2019 05 10
2019 05 10
2019 07 11
2019 05 28
2019 10 10
2019 10 26
2019 10 08
2019 09 05
2019 10 28
2019 07 28
2019 08 05
2019 10 19
2019 09 11
2019 08 14
2019 10 18
2019 04 05
2019 10 04
2019 10 21
2019 08 30
2019 07 23
2019 04 02
2019 04 02
2019 11 24
2019 07 16
2019 05 23
2019 05 24
2019 06 06
2019 10 03
2019 08 31
2019 06 14
2019 08 06
2019 07 20
2019 07 04
2019 07 20
2019 10 28
2019 03 30
2019 07 20
2019 05 28
2019 05 28
2019 09 19
2019 05 17
2019 08 22
2019 07 08
2019 04 11
2019 04 02
2019 04 22
2019 10 29
2019 08 05
2019 04 15
2019 07 15
2019 03 27
2019 04 25

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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) 223974
(B1) (11) 223977
(B1) (11) 223983
(B1) (11) 223986
(B1) (11) 224098
(B1) (11) 224126
(B1) (11) 224131
(B1) (11) 224144
(B1) (11) 224191
(B1) (11) 224211
(B1) (11) 224348
(B1) (11) 224363
(B1) (11) 224376
(B1) (11) 224401
(B1) (11) 224462
(B1) (11) 224482
(B1) (11) 224505
(B1) (11) 224550
(B1) (11) 224551
(B1) (11) 224553
(B1) (11) 224606
(B1) (11) 224631
(B1) (11) 224647
(B1) (11) 224655
(B1) (11) 224706
(B1) (11) 224750
(B1) (11) 224776
(B1) (11) 224782
(B1) (11) 224783
(B1) (11) 224785
(B1) (11) 224826
(B1) (11) 224827
(B1) (11) 224830
(B1) (11) 224834
(B1) (11) 224843
(B1) (11) 224899
(B1) (11) 224958
(B1) (11) 224963
(B1) (11) 224967
(B1) (11) 225065
(B1) (11) 225132
(B1) (11) 225133
(B1) (11) 225134
(B1) (11) 225146
(B1) (11) 225177
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2019 05 06
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2019 05 25
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2019 09 29
2019 06 13
2019 10 29
2019 11 24
2019 04 22
2019 05 15
2019 08 02
2019 09 11
2019 09 11
2019 09 13
2019 04 14
2019 05 23
2019 06 16
2019 07 04
2019 07 23
2019 07 27
2019 04 10
2019 05 06
2019 05 09
2019 05 20
2019 04 18
2019 04 28
2019 06 09
2019 10 21
2019 06 01
2019 09 12
2019 03 31
2019 05 19
2019 06 02
2019 09 15
2019 04 23
2019 05 05
2019 05 12
2019 10 01
2019 09 26

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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, 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) 206893 A. Wykreślono: INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO
POLOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070011087 Wpisano: INDORAMA VENTURES RECYCLING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 070011087
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(11) 209314 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
Wpisano: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 212373 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
Wpisano: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 212374 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
Wpisano: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 212803 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
Wpisano: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 217010 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
Wpisano: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 218497 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
Wpisano: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 219390 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
Wpisano: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 222754 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
Wpisano: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 232457 A. Wykreślono: ZHABNIAK VOLODYMYR, Odolanów, Polska; ZHABNIAK NAZAR, Ostrów Wielkopolski, Polska
Wpisano: ŻABNIAK WŁODZIMIERZ, Ostrów Wielkopolski, Polska;
ZHABNIAK NAZAR, Ostrów Wielkopolski, Polska

Nr 15/2021

(93) 14.07.2015, 14-10062, Norweska Agencja ds. Leków (NO)
(95) tropikamid, fenylefryny chlorowodorek i lidokainy chlorowodorek (Mydrane)
(B1) (68) 1858481
(54) KOMPOZYCJE OFTALMOLOGICZNE I ICH ZASTOSOWANIE

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o wpłynięciu wniosku
o udzielenie prawa
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).
(B1) (68) 210628
(54) Preparat przeciwpasożytniczy do stosowania miejscowego oraz
zastosowanie preparatu przeciwpasożytniczego do stosowania
miejscowego
(21) 0186 (22) 2011 11 18
(71) MERIAL INC., DULUTH (US)
(93) EU/2/11/125/001 do 008
2011 05 06 CERTIFECT
(B1) (68) 35608
(54) S-triazolilo-alfa-merkaptoacetanilidy jako inhibitory odwrotnej
transkryptazy HIV
(21) 0408 (22) 2016 08 11
(71) Ardea Biosciences, Inc., SAN DIEGO (US)
(93) EU/1/15/1080
2016 02 18
ZURAMPIC - LEZYNURAD

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o wpłynięciu wniosku
o udzielenie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego, numer wniosku oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego.
(T3) (68) 2365988
(B1) (68) 231418
(T3) (68) 3214091
(T3) (68) 1641822

(21) 0496 03/2018
(21) 0578 07/2019
(21) 0555 03/2019
(21) 0413 12/2016

PATENTY EUROPEJSKIE
DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
UDZIELONE PRAWA
(11) 0348
(21) 0603
(94) 09.03.2026 - 14.07.2030
(73)	Laboratoires THEA, CLERMONT-FERRAND (FR)
(93) 24.12.2015, 22899, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (PL)

Złożone tłumaczenia
patentów europejskich
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T3) (97) 23 12 2020
(T6) (97) 27 03 2013

2020/52	EP 1737321 B1
2013/13	EP 1981506 B1

Nr 15/2021
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

06 01 2021
24 02 2021
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2021/01	EP 2292197 B1
2021/08	EP 2303156 B1
2020/49	EP 2308444 B1
2021/03	EP 2348823 B1
2021/12	EP 2364206 B1
2021/04	EP 2406195 B1
2020/51	EP 2455374 B1
2020/49	EP 2542629 B1
2020/42	EP 2559266 B1
2020/42	EP 2559266 B1
2020/44	EP 2654864 B1
2021/07	EP 2713782 B1
2021/11	EP 2720056 B1
2021/08	EP 2721305 B1
2020/45	EP 2751179 B1
2020/46	EP 2755078 B1
2021/03	EP 2789554 B1
2020/51	EP 2823427 B1
2021/08	EP 2828075 B1
2020/47	EP 2834241 B1
2021/08	EP 2849159 B1
2021/01	EP 2872171 B1
2021/01	EP 2906519 B1
2020/46	EP 2907613 B1
2021/11	EP 2928193 B1
2021/03	EP 2934125 B1
2021/07	EP 2938584 B1
2021/04	EP 2944306 B1
2021/04	EP 2951001 B1
2021/12	EP 2953713 B1
2020/53	EP 2971252 B1
2021/07	EP 2972586 B1
2021/02	EP 2980187 B1
2020/36	EP 2981822 B1
2020/36	EP 2981822 B1
2021/04	EP 2982734 B1
2021/04	EP 2993276 B1
2021/04	EP 3008401 B1
2020/53	EP 3017967 B1
2021/08	EP 3019863 B1
2021/09	EP 3036968 B1
2020/42	EP 3058472 B1
2020/42	EP 3058472 B1
2020/52	EP 3059572 B1
2021/04	EP 3060392 B1
2020/30	EP 3060397 B1
2021/07	EP 3062994 B1
2021/01	EP 3075352 B1
2021/02	EP 3081130 B1
2021/02	EP 3081817 B1
2020/47	EP 3084022 B1
2021/04	EP 3084903 B1
2021/08	EP 3090185 B1
2021/07	EP 3105706 B1
2020/42	EP 3122321 B1
2020/51	EP 3124652 B1
2021/04	EP 3129063 B1
2020/51	EP 3131138 B1
2020/42	EP 3131386 B1
2021/07	EP 3134123 B1
2021/10	EP 3134410 B1
2021/15	EP 3137217 B1
2021/08	EP 3141225 B1
2020/52	EP 3143064 B1
2020/40	EP 3146744 B1
2020/53	EP 3146806 B1
2021/03	EP 3148580 B1
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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
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(11) 2461892 A. Wykreślono: Cemex Research Group AG,
Brügg bei Biel, Szwajcaria Wpisano: CEMEX Trademarks Holding
Ltd., Zug, Szwajcaria
(11) 2461892 A. Wykreślono: CEMEX Trademarks Holding
Ltd., Zug, Szwajcaria Wpisano: Cemex Innovation Holding Ltd.,
Zug, Szwajcaria
(11) 2318129 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2303777 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2343304 A. Wykreślono: Anacor Pharmaceuticals, Inc.,
Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Anacor Pharmaceuticals, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1604589 A. Wykreślono: USM Holding AG, Gümligen,
Szwajcaria Wpisano: USM Holding AG, Muri bei Bern, Szwajcaria

(11) 2535317 A. Wykreślono: ATB Umwelttechnologien
GmbH, Porta Westfalica, Niemcy Wpisano: ATB WATER GmbH, Porta Westfalica, Niemcy

(11) 1604589 A. Wykreślono: USM Holding AG, Muri bei
Bern, Szwajcaria Wpisano: USM U. Schärer Söhne AG, Münsingen,
Szwajcaria

(11) 2535317 A. Wykreślono: ATB WATER GmbH, Porta Westfalica, Niemcy Wpisano: ATB Technology GmbH, Porta Westfalica,
Niemcy

(11) 1833536 A. Wykreślono: TecPharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 1986970 A. Wykreślono: Cemex Research Group AG,
Brügg, Szwajcaria Wpisano: CEMEX Trademarks Holding Ltd., Zug,
Szwajcaria
(11) 1986970 A. Wykreślono: CEMEX Trademarks Holding
Ltd., Zug, Szwajcaria Wpisano: Cemex Innovation Holding Ltd.,
Zug, Szwajcaria
(11) 1926514 A. Wykreślono: TecPharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 1948582 A. Wykreślono: University of Missouri Board of
Curators, Columbia, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: The Curators of the University of Missouri, Columbia, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1864778 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2001694 A. Wykreślono: Dynatex S.A., Moeskroen, Belgia Wpisano: SIOEN INDUSTRIES, Ardooie, Belgia
(11) 2178806 A. Wykreślono: Cemex Research Group AG,
Brügg, Szwajcaria Wpisano: CEMEX Trademarks Holding Ltd., Zug,
Szwajcaria
(11) 2178806 A. Wykreślono: CEMEX Trademarks Holding
Ltd., Zug, Szwajcaria Wpisano: Cemex Innovation Holding Ltd.,
Zug, Szwajcaria
(11) 2009293 A. Wykreślono: Schletter GmbH, Kirchdorf,
Niemcy Wpisano: Schletter International B.V., Amsterdam, Holandia
(11) 2157112 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2093368 A. Wykreślono: AF TEC BETEILIGUNGS GMBH,
Feistritz/Drau, Austria Wpisano: AF TEC BETEILIGUNGS GMBH, Wiedeń, Austria
(11) 2206742 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2179803 A. Wykreślono: Carlsson, Sten-Åke, Bro, Szwecja; Eriksson, Lars, Gävle, Szwecja Wpisano: Feralco AB, Helsingborg, Szwecja
(11) 2235072 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2252351 A. Wykreślono: Tecpharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 2262730 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2538972 A. Wykreślono: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2538972 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2538972 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2500208 A. Wykreślono: Elektro-Bauelemente GmbH,
Lünen, Niemcy Wpisano: Compleo Charging Solutions GmbH,
Lünen, Niemcy
(11) 2721951 A. Wykreślono: USM Holding AG, Muri bei
Bern, Szwajcaria Wpisano: USM U. Schärer Söhne AG, Münsingen,
Szwajcaria
(11) 2721330 A. Wykreślono: ATB Umwelttechnologien
GmbH, Porta Westfalica, Niemcy Wpisano: ATB WATER GmbH, Porta Westfalica, Niemcy
(11) 2721330 A. Wykreślono: ATB WATER GmbH, Porta Westfalica, Niemcy Wpisano: ATB Technology GmbH, Porta Westfalica,
Niemcy
(11) 2639228 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) 2639228 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki; Aventis Agriculture, Paris, Francja Wpisano: Boehringer Ingelheim Vetmedica,
Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki; Aventis Agriculture, Paris, Francja
(11) 2639228 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, 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) 2742962 A. Wykreślono: TecPharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 2873344 A. Wykreślono: USM Holding AG, Muri bei
Bern, Szwajcaria Wpisano: USM U. Schärer Söhne AG, Münsingen,
Szwajcaria
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(11) 2883476 A. Wykreślono: USM Holding AG, Muri bei
Bern, Szwajcaria Wpisano: USM U. Schärer Söhne AG, Münsingen,
Szwajcaria
(11) 3014963 A. Wykreślono: InterDigital CE Patent Holdings, Paris, Francja Wpisano: InterDigital Madison Patent Holdings, SAS, Paryż, Francja
(11) 2874656 A. Wykreślono: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2874656 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2874656 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2922845 A. Wykreślono: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2922845 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2922845 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2896578 A. Wykreślono: Ardagh MP Group Netherlands
B.V., Deventer, Holandia Wpisano: Trivium Packaging Group Netherlands B.V., Deventer, Holandia
(11) 2902250 A. Wykreślono: Elektro-Bauelemente GmbH,
Lünen, Niemcy Wpisano: Compleo Charging Solutions GmbH,
Lünen, Niemcy
(11) 2950795 A. Wykreślono: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2950795 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2950795 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 3109535 A. Wykreślono: USM Holding AG, Muri bei
Bern, Szwajcaria Wpisano: USM U. Schärer Söhne AG, Münsingen,
Szwajcaria
(11) 3175040 A. Wykreślono: Maschinenfabrik Liezen und
Gießerei Ges.m.b.H., Liezen, Austria Wpisano: Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H., Steyrermühl, Austria
(11) 3085577 A. Wykreślono: GRAMMER AG, Amberg, Niemcy Wpisano: GRAMMER AG, Ursensollen, Niemcy
(11) 3247687 A. Wykreślono: Saint-Gobain Weber GmbH,
Düsseldorf, Niemcy Wpisano: Saint-Gobain Weber, Sucy-en-Brie,
Francja
(11) 3314162 A. Wykreślono: USM Holding AG, Muri bei
Bern, Szwajcaria Wpisano: USM U. Schärer Söhne AG, Münsingen,
Szwajcaria
(11) 3279562 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: MITSUBISHI POWER. LTD,
Yokohama, Japonia
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(11) 3321304 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3431609 D. Wpisano: Na mocy umowy podpisanej przez
Licencjodawcę dnia 18.12.2019 r. i 19.12.2019 r. natomiast przez Licencjobiorcę dnia 17.12.2019 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie przedmiotowego patentu spółce BioVendor – Laboratorni Medicina a.s.,Brno Czechy na czas trwania jego ochrony.
(11) 3366163 A. Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH, Leipheim, Niemcy Wpisano: Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim, Niemcy

OGŁOSZENIA
Oświadczenia
o gotowości udzielenia
licencji (licencja otwarta)
PATENTY
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli
uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku
oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.
(B1) (11) 231389
(22) 2016 05 05 02/2019
(-)
2021 04 07
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowo-magnezowego odkwaszającego glebę, na bazie produktów odpadowych
(73) WOJTYŚ WIKTOR EKOMASZ
ul. Świerkowa 8
Wolica
26-060 Chęciny
Oświadczenie Uprawnionego: „Zgodnie z Art. 77 w/w ustawy wykonując obowiązek przekazania wiedzy informuję, że jeden z zastrzeżonych składników (punkt 3 opisu patentowego) - popiół
ze spalania osadów ściekowych nie może pochodzić z oczyszczalni ścieków stosujących w procesach technologicznych środki
chemiczne pochodzące z odpadów z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz ich przetwarzania. Zakaz wynika z przepisów
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (rozdział 5) wdrażającej dyrektywę Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie
odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu.”
(B1) (11) 233805 (22) 2018 05 28 11/2019
(-)
2021 05 24
(54) Hybrydowy zespół napędowo-łożyskujący wirnika pompy
osiowej zwłaszcza pompy do wspomagania pracy serca
(73) CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

Nr 15/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

17

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 72 056 do nr 72 066)

(Y1) (11) 72063
(41) 2019 07 29
(51) A61B 17/12 (2006.01)
(21) 126965
(22) 2018 01 19
(72) BRONOWSKI MAREK, Józefów (PL); CIESIELSKI PRZEMYSŁAW,
Kobyłka (PL)
(73) BRONOWSKI MAREK, Józefów (PL)
(54)	Sonda do przetok leczonych metodą Hipokratesa
(Y1) (11) 72064
(41) 2016 01 18
(51) A61G 17/00 (2006.01)
A61G 17/04 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
(62) 408898
(21) 128590
(22) 2014 07 17
(72)	SOŁTYS JANUSZ, Bzianka (PL)
(73)	SOŁTYS JANUSZ BEST STONE, Rzeszów (PL)
(54) Trumna z oświetleniem wewnętrznym
(Y1) (11) 72056
(41) 2019 08 12
(51) A61N 2/00 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
A61N 2/08 (2006.01)
(21) 126988
(22) 2018 01 31

(72)	HEYDEL MARIA, Swarzędz (PL)
(73)	HEYDEL MARIA, Swarzędz (PL)
(54) Pokrycie aplikatora weterynaryjnego płaskiego do magnetoterapii
(Y1) (11) 72057
(41) 2020 05 18
(51) B01D 53/32 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B03C 3/40 (2006.01)
H05F 3/00 (2006.01)
(21) 128267
(22) 2019 05 13
(72) TAŃSKI MATEUSZ, Gdańsk (PL);
MIZERACZYK JERZY, Rotmanka (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Układ elektrod dla dwustopniowego elektrofiltru z wyładowaniem barierowym
(Y1) (11) 72066
(41) 2018 11 19
(51) B60R 1/066 (2006.01)
B60R 1/02 (2006.01)
B60R 1/04 (2006.01)
G02B 7/18 (2006.01)
G02B 7/198 (2006.01)
(21) 127309
(22) 2018 05 07
(72)	LEWANDOWSKI ARTUR, Włocławek (PL); LEWANDOWSKI
JERZY, Włocławek (PL); FABISIAK IWONA, Włocławek (PL)
(73)	LEWANDOWSKI JERZY, Włocławek (PL); LEWANDOWSKI
ARTUR, Włocławek (PL); FABISIAK IWONA, Włocławek (PL)
(54) Urządzenie mocujące samochodowe lusterko wewnętrzne
płaskie dwudzielne z przysłonami transparentnymi
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(Y1) (11) 72058
(41) 2021 03 08
(51) E21F 13/00 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61G 1/36 (2006.01)
B61G 1/28 (2006.01)
B61G 5/00 (2006.01)
F21L 2/00 (2006.01)
B60Q 1/24 (2006.01)
B61D 11/00 (2006.01)
(21) 128536
(22) 2019 09 05
(72) FRĄCZEK JERZY, Gliwice (PL); JENDROSKA DAWID,
Świerklany (PL); SZYMICZEK KRZYSZTOF, Czerwionka-Leszczyny (PL);
ŻYREK LESZEK, Rybnik (PL); BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Cięgło zestawu transportowego kolejki podwieszonej
(Y1) (11) 72059
(41) 2021 03 08
(51) E21F 13/00 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61G 1/36 (2006.01)
B61G 1/28 (2006.01)
B61G 5/00 (2006.01)
F21L 2/00 (2006.01)
B60Q 1/24 (2006.01)
B61D 11/00 (2006.01)
(21) 128537
(22) 2019 09 05
(72) FRĄCZEK JERZY, Gliwice (PL); JENDROSKA DAWID,
Świerklany (PL); SZYMICZEK KRZYSZTOF, Czerwionka-Leszczyny (PL);
ŻYREK LESZEK, Rybnik (PL); BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Cięgło zestawu transportowego kolejki podwieszonej
(Y1) (11) 72065
(41) 2020 01 13
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
(21) 127459
(22) 2018 07 05
(72)	HALIGOWSKI MAREK, Rzeszów (PL)
(73)	HALIGOWSKI WOJCIECH P.P.H.U. HITPOL, Świlcza (PL)
(54) Znicz elektryczny
(Y1) (11) 72061
(41) 2021 04 06
(51) G01K 15/00 (2006.01)
(21) 128616
(22) 2019 10 05
(72) MATUSIK JACEK, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Termostat cieczowy do wzorcowania termometrów
(Y1) (11) 72062
(41) 2019 06 17
(51) G01L 21/00 (2006.01)
H01H 35/24 (2006.01)
G01L 23/02 (2006.01)
G01L 19/12 (2006.01)
(21) 126884
(22) 2017 12 15
(72) BRONOWSKI MAREK, Józefów (PL)
(73) BRONOWSKI MAREK, Józefów (PL)
(54) Czujnik podciśnienia na bazie ssawki (przyssawki)
(Y1) (11) 72060
(41) 2021 03 08
(51) G06F 3/01 (2006.01)
H04N 5/64 (2006.01)
(21) 128545
(22) 2019 09 06
(72)	SZCZEBAK MARCIN, Kamieniec Wrocławski (PL)
(73) PERFECTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łany (PL)
(54) Panel ścienny do prowadzenia wideorozmów

Nr 15/2021

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

	Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A61B 17/12 (2006.01)
A61G 17/00 (2006.01)
A61G 17/04 (2006.01)
A61N 2/00 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
A61N 2/08 (2006.01)
B01D 53/32 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B03C 3/40 (2006.01)
B60Q 1/24 (2006.01)
B60Q 1/24 (2006.01)
B60R 1/066 (2006.01)
B60R 1/02 (2006.01)
B60R 1/04 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61D 11/00 (2006.01)
B61D 11/00 (2006.01)
B61G 1/36 (2006.01)
B61G 1/28 (2006.01)
B61G 5/00 (2006.01)

72063
72064
72064*
72056
72056*
72056*
72057
72057*
72057*
72058*
72059*
72066
72066*
72066*
72058*
72059*
72058*
72059*
72058*
72058*
72058*

B61G 1/36 (2006.01)
B61G 1/28 (2006.01)
B61G 5/00 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
F21L 2/00 (2006.01)
F21L 2/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
G01K 15/00 (2006.01)
G01L 21/00 (2006.01)
G01L 23/02 (2006.01)
G01L 19/12 (2006.01)
G02B 7/18 (2006.01)
G02B 7/198 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
H01H 35/24 (2006.01)
H04N 5/64 (2006.01)
H05F 3/00 (2006.01)

72059*
72059*
72059*
72058
72059
72058*
72059*
72064*
72065
72065*
72061
72062
72062*
72062*
72066*
72066*
72060
72062*
72060*
72057*

* 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	Symbol
ochronn.
MKP

Nr prawa	Symbol
ochronn.
MKP

1

2

1

2

72056
72057
72058
72059
72060
72061

A61N 2/00 (2006.01)
B01D 53/32 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G01K 15/00 (2006.01)

72062
72063
72064
72065
72066

G01L 21/00 (2006.01)
A61B 17/12 (2006.01)
A61G 17/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
B60R 1/066 (2006.01)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 122468
(U1) (21) 122945
(U1) (21) 125003
(U1) (21) 125653
(U1) (21) 125688
(U1) (21) 125976
(U1) (21) 126640

09/2015
20/2015
21/2017
08/2018
09/2018
19/2018
08/2019

(U1) (21) 127474
(U1) (21) 127555
(U1) (21) 127601
(U1) (21) 127610
(U1) (21) 127709
(U1) (21) 127790

03/2020
06/2020
06/2020
07/2020
10/2019
07/2020

Nr 15/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 127157

26/2018

(U1) (21) 127827

12/2020

19
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Udzielone prawa

(51) 29-02
(11) 27058
(22) 2021 05 27
(21) 29769
(73) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ AG, Warszawa (PL)
(72) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ
(54)	Adapter do pasów bezpieczeństwa do pojazdów
(55)

(od nr 27 056 do nr 27 093)

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

08-08
(11) 27056
(22) 2021 02 09
BACH MARCIN BAACH, Gdańsk (PL)
BACH MARCIN
Przelotka kablowa do mebli

(21) 29380

(51) 29-02
(11) 27059
(22) 2021 06 14
(21) 29835
(73)	AG STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ
(54)	Adapter do pasów bezpieczeństwa do pojazdów
(55)

(51) 29-02
(11) 27057
(22) 2021 05 27
(21) 29768
(73) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ AG, Warszawa (PL)
(72) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ
(54)	Adapter do pasów bezpieczeństwa do pojazdów
(55)

(51) 29-02
(11) 27060
(22) 2021 06 18
(21) 29844
(73)	AG STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ
(54)	Adapter do pasów bezpieczeństwa do pojazdów
(55)

Nr 15/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 24-01
(11) 27061
(22) 2021 03 14
(73) WOLSKA ALEKSANDRA AWARTS, Warszawa (PL)
(72) WOLSKA ALEKSANDRA
(54)	Sterylizator UV do dezynfekcji uchwytów
(55)

21

(21) 29484

(51) 25-02
(11) 27065
(22) 2021 03 15
(73)	SKOWRON HENRYK, Szczecin (PL)
(72)	SKOWRON HENRYK
(54) Ogrodzenie z modułowymi słupkami
(55)

(51) 19-08
(11) 27066
(22) 2021 03 05
(21) 29454
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54)	Etykieta
(55)

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

32-00
(11) 27062
(22) 2021 03 08
TARAPATA MARTA ECOCARBO, Kraków (PL)
TARAPATA MARTA
Wzór graficzny

(21) 29461

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

22-99
(11) 27063
(22) 2021 03 25
PIESIEWICZ BRUNO, Rumia (PL)
PIESIEWICZ BRUNO
Osłona termiczna tłumika

(21) 29574

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

32-00
(11) 27064
(22) 2020 10 28
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Ozdoba znicza nagrobnego

(21) 29087

(21) 29485

(51) 19-08
(11) 27067
(22) 2021 03 05
(21) 29464
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54)	Etykieta
(55)

(51) 26-05
(11) 27068
(22) 2021 03 16
(73)	AMZ-KUTNO SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(72) FABISIAK DARIUSZ, STACHOWSKI JAROSŁAW
(54) Przednia konsola oświetlenia specjalnego
(55)

(21) 29509

22
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(51) 23-03
(11) 27069
(22) 2020 12 24
(21) 29250
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(72)	ŁAPIŃSKA AGATA, SIKORRA ELIZA
(54)	Grzejnik szczebelkowy, suszarka
(55)

(51) 28-03
(11) 27070
(22) 2021 05 14
(21) 29745
(73) WRÓBLEWSKI MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AKRYLIT, Gdańsk (PL)
(72) WRÓBLEWSKI MAREK
(54) Końcówka-główka do elektrycznych szczoteczek do zębów
(55)

Nr 15/2021

(72) KUCA TOMASZ
(54) Pralina
(55)

(51) 01-01
(11) 27073
(22) 2021 02 26
(21) 29421
(73) VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica (PL)
(72) KUCA TOMASZ
(54) Pralina
(55)

(51) 09-03
(11) 27074
(22) 2021 02 26
(21) 29423
(73) VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica (PL)
(72) KUCA TOMASZ
(54) Opakowanie
(55)

(51) 06-03
(11) 27071
(22) 2021 03 31
(21) 29593
(73) PITUS ANNA FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA, Sławno (PL)
(72) PITUS TOMASZ
(54)	Stolik kawowy
(55)

(51) 09-05
(11) 27075
(22) 2021 02 26
(21) 29424
(73) VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica (PL)
(72) KUCA TOMASZ
(54) Opakowanie
(55)

(51) 01-01
(11) 27072
(22) 2021 02 26
(21) 29420
(73) VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica (PL)
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(51) 09-05
(11) 27076
(22) 2021 02 26
(21) 29426
(73) VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica (PL)
(72) KUCA TOMASZ
(54) Opakowanie
(55)

(51) 32-00
(11) 27077
(22) 2021 03 24
(73) INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(72) MADEJSKA MAJA
(54)	Logo
(55)

(21) 29572

(51) 30-06
(11) 27078
(22) 2021 03 25
(73) NOSOWICZ DĘBICKA ANNA, Szczecin (PL)
(72) NOSOWICZ DĘBICKA ANNA
(54)	Schody dla zwierząt domowych z legowiskiem
(55)

(21) 29573

(51) 10-07
(11) 27079
(22) 2021 03 31
(21) 29592
(73)	E-MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(72)	GRZEGÓRSKI MARCIN
(54) Inteligentna opaska na rękę
(55)

(51) 20-02
(11) 27080
(22) 2021 03 12
(21) 29476
(73) KOWALSKI ALEKSANDER RACKSYSTEM, Bielsko-Biała (PL)
(72) KOWALSKI ALEKSANDER
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(54) Modułowy regał ekspozycyjny dla płytek ceramicznych
(55)

(51) 23-01
(11) 27081
(22) 2021 03 29
(21) 29580
(73)	SYSTEM PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewica (PL)
(72) MAJSTEREK LESZEK
(54)	Łączniki do profili rynnowych
(55)

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

09-03
(11) 27082
(22) 2021 03 30
(21) 29588
KĘCIŃSKI SEBASTIAN KENTECH, Trzcianka (PL)
KĘCIŃSKI SEBASTIAN
Pojemnik do przechowywania sprzętu ochrony indywidual-

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

23-03
(11) 27083
(22) 2021 03 04
(21) 29447
BIERZYŃSKA BARBARA OGNISTE STOŁY, Trzciana (PL)
BIERZYŃSKA BARBARA, BIERZYŃSKI DAWID
Kominki gazowe
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(51) 26-01
(11) 27084
(22) 2021 01 18
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL
(54)	Lampion
(55)

(21) 29289

08-08
(11) 27085
(22) 2021 04 08
ROGALSKI MARCIN MT3CH, Mysłowice (PL)
ROGALSKI MARCIN
Uchwyt ścienny do głośników soundbar

(21) 29610

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

(51) 21-01
(11) 27086
(22) 2021 04 07
(21) 29602
(73)	GRZESICZAK JULIA, Dąbrowa Górnicza (PL);
SWINAREW IZABELA, Mysłowice (PL);
GABOR JADWIGA, Chorzów (PL)
(72)	GRZESICZAK JULIA, SWINAREW IZABELA, GABOR JADWIGA
(54) Maskotka
(55)

(51) 22-01
(11) 27087
(22) 2020 11 20
(21) 29160
(73)	GF CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(72) JANISIÓW PIOTR
(54) Kolba do repliki broni
(55)

Nr 15/2021

(51) 13-03
(11) 27088
(22) 2021 02 27
(21) 29434
(73)	SUPERNAK KAMIL KSB FIRMA BUDOWLANA, Wrocław (PL)
(72)	SUPERNAK KAMIL
(54) Poziomica do puszek elektrycznych
(55)

(51) 08-03
(11) 27089
(22) 2021 03 05
(21) 29448
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI, Radom (PL)
(72) KOZIOŁ STANISŁAW, ZBROWSKI ANDRZEJ,
SAMBORSKI TOMASZ
(54) Nóż do ręcznego okrawania oklein
(55)

(51) 21-01
(11) 27090
(22) 2021 04 07
(21) 29603
(73)	GRZESICZAK JULIA, Dąbrowa Górnicza (PL);
SWINAREW IZABELA, Mysłowice (PL);
GABOR JADWIGA, Chorzów (PL)
(72)	GRZESICZAK JULIA, SWINAREW IZABELA, GABOR JADWIGA
(54) Maskotka
(55)

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

32-00, 26-01
(11) 27091 (22) 2021 01 17
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Ozdoba znicza nagrobnego

(21) 29288

Nr 15/2021
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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21-02
(11) 27092
(22) 2021 05 16
KOROCIŃSKI ADAM, Michałów-Grabina (PL)
KOROCIŃSKI ADAM
Manekiny do treningu samoobrony

06-10
(11) 27093
(22) 2021 03 16
ZAWADZKI JAN COLORAMA, Warszawa (PL)
ZAWADZKI JAN
Profil do moskitier

(21) 29740
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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.

(21) 29342

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) 23138 D. Dokonano wpis: „Postanowieniem z dnia 6 marca 2020 r. (sygn. akt: GD.IX.Ns-Rej.Za 638/20/779) Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2640259 zastaw
rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.23138 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec VECTRA Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni”.
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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 339 166 do nr 339 630)

(111) 339166
(220) 2018 11 06 K
(210) 504381
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732)	Amazon Europe Core S.a.r.l., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowny)
(540)	ALKOVE
(510), (511) 11 elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, abażury do lamp, 20 meble, poduszki ozdobne, klamki, gałki [uchwyty]
metalowe, materace, lustra, meble biurowe, wezgłowia, karnisze
do zasłon, parawany, rolety, tace, rolety okienne, 21 przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, nieprzetworzone
lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne, 24
tkaniny i substytuty tkanin, obrusy, prześcieradła profilowane, prześcieradła, narzuty na łóżka, pokrowce na łóżka, kapy na łóżka, bielizna
pościelowa i koce, bielizna stołowa, wyroby tekstylne do wieszania
na ścianach, poszewki na poduszki, pokrowce na poduszki, narzuty, pokrowce na meble, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie mebli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mebli.
(111) 339167
(151) 2020 10 13

(220) 2018 03 14 K
(441) 2020 06 01

(210) 510695

(732) Kolibri Drinks Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) KOLIBRI
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, woda źródlana, wody, woda pitna, woda gazowana, woda
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], gazowana woda źródlana zmieszana z sokami owocowymi, ziołami i przyprawami, woda
mineralna zmieszana z sokami owocowymi, ziołami i przyprawami,
woda zmieszana z sokami owocowymi, ziołami i przyprawami, smakowa woda mineralna, woda aromatyzowana, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych],
słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą towarów, takich jak wody mineralne i gazowane, woda,
napoje bezalkoholowe, woda źródlana, woda gazowana, woda gazowana wzbogacona witaminami, gazowana woda źródlana zmieszana
z sokami owocowymi i ziołami oraz przyprawami, woda mineralna
zmieszana z sokami owocowymi i ziołami oraz przyprawami, smakowa woda mineralna, woda smakowa, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, esencje do wytwarzania smakowej
wody mineralnej, syropy i inne preparaty do sporządzania napojów,
syropy do wytwarzania smakowej wody mineralnej, wszystkie wyżej
wymienione dodatkowo udostępniane online z komputerowej bazy
danych lub za pomocą stron internetowych.
(111) 339168
(220) 2020 05 18
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732)	GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Be Happy

(210) 513583
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(540)

(591) ciemnoróżowy, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 25.05.25, 25.07.17, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty/dyski z nagraniami, 16 wydawnictwa, czasopisma, książki, albumy, broszury
i inne publikacje, fotografie, 35 usługi w zakresie: reklamy, także
on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych
i reklamowych, w tym w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa
w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego
i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, transkrypcji informacji, prowadzenia elektronicznych baz danych, 41 usługi wydawnicze w zakresie: publikacji książek, czasopism, materiałów
informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych, także w sieci on-line,
elektronicznej małej poligrafii, cyfrowego obrazowania, prowadzenia on-line publikacji elektronicznych, nauczania bezpośredniego
za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego,
organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, produkcji
filmów i nagrań video, usługi serwisów informacyjnych dotyczących
wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone między innymi drogą elektroniczną i poprzez
Internet, 42 usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych dotyczących nauki i techniki.
(111) 339169
(220) 2019 12 31
(210) 508618
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732)	STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STOPKLATKA
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne, kasety, płyty CD, płyty DVD, 35
usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych
i internetowych, usługi administrowania wszelkimi urządzeniami
i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału telewizyjnego, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w obszarze działalności telewizyjnej,
filmowej, muzycznej, wydawniczej i marketingowej, usługa obsługi
menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi w zakresie
produkcji audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie badania
opinii rynku, usługi prowadzenia centrum informacyjnego polegające ha gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących towarów, usług i wydarzeń, organizacja wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, pośrednictwo
handlowe, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży towarów z branży
mediów i rozrywki, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, oraz towarów takich jak: gadżety reklamowe, aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu
i dźwięku, telewizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, deko-
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dery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania
dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne, kasety, płyty CD, płyty DVD, papier, karton i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki akcydensowe, 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, odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, zabawki, gry planszowe i automatyczne, sprzęt sportowy, ozdoby na choinkę, lalki, artykuły spożywcze, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem
tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie,
z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji,
38 usługi produkcji i rozpowszechniania programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników
programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne
i prasowe, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw
i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji
multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze.

(111) 339170
(220) 2019 12 31
(210) 508619
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732)	STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STOPKLATKA
(540)

(591) biały, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne, kasety, płyty GD, płyty DVD,
35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu
urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji
i tworzenia sygnału telewizyjnego, usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w obszarze działalności telewizyjnej, filmowej, muzycznej, wydawniczej i marketingowej, usługa obsługi
menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi w zakresie
produkcji audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie badania
opinii rynku, usługi prowadzenia centrum informacyjnego polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących towarów, usług i wydarzeń, organizacja wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, pośrednictwo
handlowe, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży towarów z branży
mediów i rozrywki, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, oraz towarów takich jak: gadżety reklamowe, aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu
i dźwięku, telewizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania
dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne, kasety, płyty CD, płyty DVD, papier, karton i wyroby z tych materiałów
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nie ujęte w innych klasach, druki akcydensowe, 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, odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, zabawki, gry planszowe i automatyczne, sprzęt sportowy, ozdoby na choinkę, lalki, artykuły spożywcze, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem
tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie,
z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji,
38 usługi produkcji i rozpowszechniania programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników
programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne
i prasowe, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw
i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji
multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze.

(111) 339171
(220) 2019 12 31
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732)	LION’S LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lion’s Legal Your Key To Justice
(540)
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(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 24.17.20
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo podatkowe (rachunkowość), księgowanie kosztów, księgowość,
przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych! i analiz dla przedsiębiorstw,
sporządzanie bilansów finansowych, usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości.
(111) 339173
(220) 2020 01 20
(210) 509195
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 30
(732) ZAHIR&ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rollo zahir masala
(540)

(210) 508628

(591) ciemnoszary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.99
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, 36 ubezpieczenia,
sprawy finansowe, sprawy monetarne, sprawy nieruchomości, 45
audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania prawne, badanie przeszłości osób, biura rzeczy znalezionych, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, doradztwo
w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, rejestrowanie
nazw domen [usługi prawne], usługi pomocy w sprawach spornych,
udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi adwokackie, usługi detektywistyczne, usługi prawne
w dziedzinie imigracji, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.
(111) 339172
(220) 2020 01 03
(210) 508663
(151) 2021 01 20
(441) 2020 10 05
(732) WALOCH ANNA BIURO RACHUNKOWE EXPERT, Trzebnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EXPERT BIURO RACHUNKOWE

(591) złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 broszury, etykiety z papieru lub kartonu, materiały
opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, 30 kanapki, mięso zapiekane w cieście, placki, przyprawy smakowe (sosy, marynaty),
tortille, 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne.
(111) 339174
(220) 2020 01 28
(210) 509521
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732)	STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
GORCE-PIENINY, Krościenko nad Dunajcem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUNAJEC PRZEŁOM SIĘ
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich, różnych produktów tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupów za pośrednictwem sklepów detalicznych, hurtowni
I środków komunikacji elektronicznej środków spożywczych, wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich, różnych produktów tak
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupów za pośrednictwem sklepów detalicznych, hurtowni i środków komunikacji
elektronicznej produktów gospodarstwa domowego a mianowicie:
ceramicznych i szklanych naczyń, drewnianych przyborów kuchennych, odzieżowych, rękodzieła artystycznego a mianowicie: serwetki,
makatki, kilimy, biżuteria z kamieni półszlachetnych, rzeźby z drewna,
wytworzonych tradycyjnymi metodami z surowców regionalnych,
prowadzenie kampanii społecznych i konsumenckich, usługi handlu
w zakresie pamiątek regionalnych, doradztwo w zakresie organizo-
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wania i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, 39 organizowanie podróży, organizowanie rejsów prowadzonych przez flisaków,
transport łodziami spacerowymi i tratwami, 41 informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, usługi edukacyjne, publikowanie książek i tekstów innych
niż reklamowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowo-rekreacyjnego, organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi
barowe, usługi pensjonatów, usługi obiektów agroturystycznych.

(111) 339175
(220) 2020 02 07
(210) 509962
(151) 2021 03 19
(441) 2020 11 16
(732) WNUK JAN WYROBY Z WIKLINY PPH, Rudnik nad Sanem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wiklinowy Świat
(510), (511) 20 wyroby wikliniarskie, budy dla zwierząt domowych,
kosze niemetalowe, kosze z pokrywą do przenoszenia rzeczy.
(111) 339176
(220) 2020 02 21
(210) 510451
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAURY
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, zestawy kosmetyków,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, perfumowane balsamy do ciała-preparaty toaletowe, środki perfumeryjne i zapachowe, żele do ciała,
żele do opalania, balsamy do opalania, balsamy samoopalające-kosmetyki, mydła, olejki zapachowe, olejki do masażu, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, 9 magnesy na lodówkę, pokrowce na smartfony, etui na smartfony, maski do pływania, gogle do pływania, okulary
przeciwsłoneczne, 14 biżuteria, broszki-biżuteria, zawieszki-biżuteria,
łańcuszki-biżuteria, biżuteria z bursztynu, breloki do kluczy jako kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami, 16 globusy, gumki do ścierania, gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, etykiety z papieru lub kartonu, dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania, filtry
do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru, krauk jako klej rybi
do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kartki z życzeniami, karton, karty, karty
do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda
do pisania, komiksy, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z papieru lub kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, maty papierowe, notatniki jako notesy, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne,
obrazy i zdjęcia, papier ryżowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papierowe podkładki pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle,
periodyki jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół papierowe, podstawki
pod kufle do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe,
ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki
stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania w postaci zestawów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze, temperówki
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania jako
koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw
sztucznych na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki papierowe, zakładki do książek, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, wałki do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub
rysowania, zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, 21
dzbanki, dozowniki mydła, doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia
chleba, deski do krojenia do kuchni, butelki, butelki chłodnicze, butelki
na napoje dla podróżnych, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, foremki jako przybory kuchenne,
formy i foremki jako przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąb-
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ki czyszczące, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania
skóry, gąbki toaletowe, konewki, kieliszki do jajek, grzebienie, gofrownice do ciast nieelektryczne, kosze do użytku domowego, kosze na chleb
do użytku domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki
z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki
do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego,
łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki, naczynia ceramiczne, shakery jako
naczynia do mieszania koktajli, miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, miotły, miednice jako
naczynia, mieszadełka do koktajli, blendery jako miksery, nieelektryczne,
do celów domowych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania
lodów i mrożonych napojów, naczynia szklane do napojów, ozdoby
z porcelany, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki kuchenne, pojemniki
na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, koszyki piknikowe z naczyniami, półmiski służące jako tace, półmiski
do jarzyn, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrywki do dań, przyrządy do krojenia ciasta, salaterki, rękawice do grilla,
rękawice do piekarnika, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia samochodów, pudełka
na herbatę, pucharki na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe,
pudełka szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako zastawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki, skarbonki-świnki, słoiki
na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, szklane naczynia do picia, szczypce
do sałaty, szczypce do lodu, szczypce do cukru, szczoteczki do zębów,
szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, tace do użytku domowego,
tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego
użytku, talerze papierowe, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazony, wanienki dla niemowląt przenośne, torby izotermiczne, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, 25 odzież,
nakrycia głowy, czapki z daszkiem, kapelusze przeciwsłoneczne, obuwie,
japonki, obuwie na plażę, klapki, obuwie plażowe, kostiumy kąpielowe,
26 broszki jako dodatki do ubrań, dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne wstążki, kokardy do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, igły, guziki, girlandy sztuczne, gąbki do upinania włosów w kok, kosmyki włosów, kwiaty sztuczne, łaty przyklejane na gorąco do reperacji
wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, ozdobne plakietki, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pióra jako dodatki do ubrań,
sztuczne owoce, szpilki do włosów, spinki jako klamerki do włosów, spinki do włosów, siatki na włosy, przepaski do włosów, poduszeczki do igieł,
poduszeczki do szpilek, spinki wsuwki do włosów, sprężynki do włosów
jako akcesoria do włosów, sprężynki jako akcesoria do włosów, sztuczne
rośliny, wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do włosów, zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne do toreb, zawieszki, inne niż do biżuterii,
łańcuszków lub breloków do kluczy, 28 artykuły gimnastyczne, balony,
bobsleje, bodyboard, butelki do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty
łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki,
figurki do zabawy, dyski latające, dyski sportowe, dżojstiki do gier wideo,
dzwonki na choinkę, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek,
drony jako zabawki, choinki z materiałów syntetycznych, deski do pływania, gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulajnogi jako zabawki, huśtawki kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów jako zabawki, kapiszony
wybuchowe jako zabawki kapoki do pływania, karty do bingo, karty
do gry, kije do gier, kije golfowe, kije hokejowe konstrukcyjne klocki
do zabawy, koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki
do kijów bilardowych, konie na biegunach jako zabawki, kontrolery
do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki do strzelania, łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki
jako gry, kości do gry, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości
do gry, kule bilardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części strojów
sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, papierowe
czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów
jako artykuły sportowe, pierścienie do rzucania jako gry, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, pneumatyczne pistolety jako
zabawki, sanki jako artykuły sportowe, samochody do zabawy, rzutki
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strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki jako gra, rowery trójkołowe dla
dzieci jako zabawki, rzut podkową jako gry, roboty zabawkowe, rękawice
golfowe, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie,
rękawice dla pałkarzy jako akcesoria do gier, pojazdy zdalnie sterowane
do zabawy, podbieraki dla wędkarzy, proce jako artykuły sportowe, przybory do łucznictwa, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki
tenisowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki
na przyjęcia, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki do choinek, stoły
do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpule do latawców, tarcze strzelnicze, warcaby, wędki, wiszące karuzele dla dzieci jako mobile, układanki
jako puzzle, trampoliny, trampoliny jako artykuły sportowe, torby na kije
golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby
na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, worki treningowe, wrotki,
zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania jako zabawki, żetony do gier hazardowych, żyłki
wędkarskie, 35 dekoracja wystaw sklepowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, pokazy towarów, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem
bilbordów jako tablic reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej, w związku z towarami: kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, zestawy kosmetyków, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, perfumowane
balsamy do ciała jako preparaty toaletowe, środki perfumeryjne i zapachowe, żele do ciała, żele do opalania, balsamy do opalania, balsamy samoopalające-kosmetyki, mydła, olejki zapachowe, olejki do masażu,
preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, magnesy na lodówkę,
pokrowce na smartfony, etui na smartfony, maski do pływania, gogle
do pływania, okulary przeciwsłoneczne, biżuteria, broszki-biżuteria, zawieszki-biżuteria, łańcuszki-biżuteria, biżuteria z bursztynu, breloki
do kluczy-kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami,
globusy, gumki do ścierania, gazety, fotografie wydrukowane, folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania, etykiety z papieru lub kartonu, dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania, filtry do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru, krauk jako
klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kartki z życzeniami, karton, karty,
karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda
do pisania, komiksy, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z papieru lub kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, maty papierowe, notatniki jako notesy, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne,
obrazy i zdjęcia, papier ryżowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papierowe podkładki pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle,
periodyki jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół papierowe, podstawki
pod kufle do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe,
ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki
stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania w postaci zestawów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze, temperówki
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania jako
koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw
sztucznych na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki papierowe, zakładki do książek, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, wałki do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub
rysowania, zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, dzbanki,
dozowniki mydła, doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski
do krojenia do kuchni, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla
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podróżnych, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia
kawy nieelektryczne, filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy
do ciast i ciastek, formy, foremki jako przybory kuchenne, formy i foremki
jako przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące,
gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki
toaletowe, konewki, kieliszki do jajek, grzebienie, gofrownice do ciast
nieelektryczne, kosze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku
domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki do ciast, łopatki
do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów,
łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, naczynia
na napoje, mydelniczki, naczynia ceramiczne, shakery jako naczynia
do mieszania koktajli, miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne,
młynki do użytku domowego, ręczne, miotły, miednice jako naczynia,
mieszadełka do koktajli, blendery jako miksery, nieelektryczne, do celów
domowych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia szklane do napojów, ozdoby z porcelany, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego,
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, koszyki piknikowe z naczyniami, półmiski służące jako tace, półmiski do jarzyn, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory
kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrywki do dań, przyrządy do krojenia ciasta, salaterki, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice
ogrodnicze, rękawice do mycia samochodów, pudełka na herbatę, pucharki na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako zastawa stołowa, serwisy
jako zastawa stołowa, skarbonki, skarbonki-świnki, słoiki na ciastka,
słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, statuetki z porcelany,
ceramiki, gliny lub szkła, szklane naczynia do picia, szczypce do sałaty,
szczypce do lodu, szczypce do cukru, szczoteczki do zębów, szczoteczki
do zębów elektryczne, szczotki, tace do użytku domowego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazony,
wanienki dla niemowląt przenośne, torby izotermiczne, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, odzież, nakrycia głowy, czapki z daszkiem, kapelusze przeciwsłoneczne, obuwie,
japonki, obuwie na plażę, klapki, obuwie plażowe, kostiumy kąpielowe,
broszki jako dodatki do ubrań, dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne wstążki, kokardy do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, igły, guziki, girlandy sztuczne, gąbki do upinania włosów w kok, kosmyki włosów, kwiaty sztuczne, łaty przyklejane na gorąco do reperacji
wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, ozdobne plakietki, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pióra jako dodatki do ubrań,
sztuczne owoce, szpilki do włosów, spinki jako klamerki do włosów, spinki do włosów, siatki na włosy, przepaski do włosów, poduszeczki do igieł,
poduszeczki do szpilek, spinki wsuwki do włosów, sprężynki do włosów
jako akcesoria do włosów, sprężynki jako akcesoria do włosów, sztuczne
rośliny, wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do włosów, zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne do toreb, zawieszki, inne niż do biżuterii,
łańcuszków lub breloków do kluczy, artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje, bodyboard, butelki do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki,
figurki do zabawy, dyski latające, dyski sportowe, dżojstiki do gier wideo,
dzwonki na choinkę, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek,
drony-zabawki, choinki z materiałów syntetycznych, deski do pływania,
gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulajnogi jako zabawki, huśtawki,
kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki, kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry,
kije do gier, kije golfowe, kije hokejowe, konstrukcyjne klocki do zabawy,
koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki do kijów bilardowych, konie na biegunach jako zabawki, kontrolery do konsoli gier,
maty z zabawkami dla niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki,
łuki do strzelania, łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości
do gry, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule
bilardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części strojów sportowych,
ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, papierowe czapeczki
na przyjęcia, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów jako arty-
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kuły sportowe, pierścienie do rzucania jako gry, piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, płetwy do pływania, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, pneumatyczne pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły sportowe, samochody do zabawy, rzutki
strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki jako gra, rowery trójkołowe dla
dzieci jako zabawki, rzut podkową jako gry, roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako akcesoria do gier, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, podbieraki dla wędkarzy, proce jako artykuły
sportowe, przybory do łucznictwa, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki na przyjęcia, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki
do choinek, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpule do latawców, tarcze strzelnicze, warcaby, wędki, wiszące karuzele dla dzieci jako
mobile, układanki jako puzzle, trampoliny, trampoliny jako artykuły
sportowe, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, worki treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa,
zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania jako zabawki, żetony
do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, transfer strumieniowy danych, przesyłanie wiadomości, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, 41 fotografia, organizowanie loterii,
organizowanie konkursów w ramach edukacji lub rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja mikrofilmów, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, 42 projektowanie opakowań.

(111) 339177
(220) 2020 04 16
(210) 512577
(151) 2021 03 19
(441) 2020 08 17
(732) FORMELA JAKUB, Lębork (PL);
FORMELA MACIEJ, Lębork (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FARMA ALEXA
(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) 339178
(220) 2020 05 15
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODLASKIE SKRZYŻOWANIE SZLAKÓW
(540)

(591) niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.06, 29.01.04, 27.05.01

(210) 513468

31

(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, albumy, afisze, plakaty, biurowe artykuły papiernicze, bloczki do pisania, bloki
do pisania [listowe], broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma
[periodyki], drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe,
dzienniki, sportowe karty do kolekcjonowania, drukowane foldery
informacyjne, fotografie, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe, karty pocztowe, klej do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, koperty [artykuły piśmienne],
naklejki, nalepki, notatniki, notesy podręczne, okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], ołówki, ołówki automatyczne, opakowania
z tworzyw sztucznych, papierowe torebki do pakowania, papeteria, papier, papier listowy, papier srebrny, papier świecący, pieczęcie [stemple], pióra i długopisy, prospekty, proporczyki z papieru,
piórniki, pudełka na prezenty, papierowe pudełka do pakowania,
papierowe identyfikatory imienne, segregatory, skoroszyty, stemple
do pieczętowania, teczki papierowe, emblematy papierowe, torby
papierowe, torby na prezenty, zakładki, zakładki do książek, zaproszenia, zeszyty, papierowe teczki na dokumenty, 35 zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, impresariat
w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej
i informacja handlowa, organizowanie targów handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie aukcji, usługi w zakresie promocji,
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, promowanie wydarzeń
specjalnych, promowanie rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych, promowanie wyrobów sztuki regionalnej, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji towarów, usługi w zakresie pokazów
towarów, zarządzanie przetwarzaniem danych, usługi zarządzania
danymi, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi promocyjne
i reklamowe, wynajmowanie powierzchni reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo biznesowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
sprzedażny bezpośredniej i internet towarów produktów określanych, jako produkty lokalne, regionalne lub towarów promujących
województwo takich jak: pamiątki, płyty, płyty CD i DVD, karty magnetyczne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, odzież, obuwie
i nakrycia głowy, odzież sportowa, gry i zabawki, artykuły papiernicze, artykuły biurowe, materiały fotograficzne, karty pocztowe, fotografie, obrazy, wyroby artystyczne z metali szlachetnych, skóry,
z imitacji skóry, wyroby z drewna, bursztynu, z tworzyw sztucznych,
41 usługi w zakresie kultury, edukacja [nauczanie], organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizacja imprez w celach kulturalnych i artystycznych, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja szkoleń, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizacja widowisk, organizacja koncertów, organizowanie festiwali, organizowanie festynów, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
obozów sportowych, kultura fizyczna, informacja o rekreacji, prowadzenie kursów edukacyjnych.

(111) 339179
(220) 2020 05 19
(151) 2021 03 19
(441) 2020 07 06
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IBUNID
(510), (511) 5 środki przeciwbólowe.

(210) 513645

(111) 339180
(220) 2020 05 21
(210) 513687
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732)	ACE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GALERIA CHEŁM
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(540)

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.11.11, 26.11.12, 29.01.06
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy, zaproszenia, drukowane materiały firmowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie kompleksów i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych
i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, targi wystawy
handlowe i reklamowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, obsługa marketingowa i promocja obrotu nieruchomościami,
przetargi na rynku obrotu nieruchomościami, w tym gruntami, kompleksami handlowymi, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, zarządzanie i administrowanie centrum handlowo – usługowo
– rozrywkowym, rozpowszechnianie informacji handlowych, promocja
sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie gromadzenia towarów – produkty spożywcze, napoje i alkohole, odzież, artykuły
tekstylne, wyroby futrzarskie, okrycia głowy, obuwie, torby, walizy, wyroby skórzane, sprzęt elektryczny i elektroniczny. RTV, AGD, oświetlenie, farmaceutyki, kosmetyki, środki czystości, gry i zabawki, książki, art.
papierowe, rośliny i kwiaty, zwierzęta, artykuły i karma dla zwierząt,
sprzęt komputerowy, nośniki danych, pojazdy, akcesoria samochodowe, wyroby jubilerskie, wyroby zegarmistrzowskie, wyroby gospodarstwa domowego, chemikalia, narzędzia, wyroby budowlane, meble,
szkło, art. sportowe, książki, publikacje drukowane w celu ich sprzedaży
i swobodnego wyboru centrum handlowym, sklepie wielobranżowym,
supermarkecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie telezakupów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, informacja o reklamie, informacja o zarządzaniu w działalności handlowej,
informacja o administrowaniu działalności handlowej, informacja
o pracach biurowych, informacja o organizacji i zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budowlanych polegających
na budowie kompleksów i przygotowaniu kompleksów handlowych,
obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, informacja o targach, wystawach handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, obsłudze
marketingowej i promocji obrotu nieruchomościami, informacja
o przetargach na rynku obrotu nieruchomościami, w tym gruntami,
kompleksami handlowymi, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi, informacja o zarządzaniu i administrowaniu centrum
handlowo – usługowo – rozrywkowym, informacja o dekoracji wystaw
sklepowych, o usługach w zakresie gromadzenia towarów – produkty
spożywcze, napoje i alkohole, odzież, artykuły tekstylne, wyroby futrzarskie, okrycia głowy, obuwie, torby, walizy, wyroby skórzane, sprzęt
elektryczny i elektroniczny, RTV, AGD, oświetlenie, farmaceutyki, kosmetyki, środki czystości, gry i zabawki, książki, art. papierowe, rośliny
i kwiaty, zwierzęta, artykuły i karma dla zwierząt, sprzęt komputerowy,
nośniki danych, pojazdy, akcesoria samochodowe, wyroby jubilerskie,
wyroby zegarmistrzowskie, wyroby gospodarstwa domowego, chemikalia, narzędzia, wyroby budowlane, meble, szkło, art. sportowe, książki, publikacje drukowane w celu ich sprzedaży i swobodnego wyboru
centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie telezakupów, informacja o promocji sprzedaży dla osób trzecich, 36
ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie
majątku nieruchomego, usługi związane z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych
do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomości, usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi pośrednictwa w sprawach kupna i sprzedaży nieruchomości, najmu budynków,
lokali i powierzchni handlowych i użytkowych, zbieranie czynszu, wycena nieruchomości, wynajmowanie powierzchni handlowych, biurowych, użytkowych oraz pomieszczeń mieszkalnych, wynajem po-
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wierzchni nieruchomości, wynajem powierzchni w centrum handlowo
– rozrywkowo-usługowym, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali, powierzchni handlowych i użytkowych,
rozliczanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami użytkowymi, doradztwo dot. administrowania nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami
użytkowymi, informacja o ubezpieczeniach, informacja o usługach finansowych, informacja o usługach monetarnych, usługach w zakresie
majątku nieruchomego, informacja o usługach związanych z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych
i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, informacja
o zarządzaniu obrotem nieruchomości, informacja o usługach finansowych w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, informacja o usługach pośrednictwa
w sprawach kupna i sprzedaży nieruchomości, najmu budynków, lokali
i powierzchni handlowych i użytkowych, informacja o zbieraniu czynszu, wycenie nieruchomości, wynajmowaniu powierzchni handlowych,
biurowych, użytkowych oraz pomieszczeń mieszkalnych, informacja
o wynajmie powierzchni nieruchomości, wynajmie powierzchni w centrum handlowo – rozrywkowo-usługowym, pośrednictwie w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali, powierzchni handlowych
i użytkowych, informacja o rozliczaniu transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, informacja o administrowaniu nieruchomościami, w tym
kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami użytkowymi,
o doradztwie dot. administrowania nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami użytkowymi, 37 usługi budowlane, naprawy, a mianowicie naprawy budynków, wind, instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych,
grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów, usługi instalacyjne w zakresie infrastruktury budynków, wind
systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, infrastruktury komunikacyjnej, komputerów,
usługi developerskie w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych, usługi budowlane, budowanie kompleksów handlowych, lokali
niemieszkalnych i mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi remontowe, naprawy
obiektów budowlano – mieszkaniowych, usługi i roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, usługi generalnego wykonawcy
i inwestora robót budowlanych, informacja o usługach budowlanych,
informacja o naprawach, a mianowicie naprawach budynków, wind,
instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych,
komputerów, informacja o usługach instalacyjnych w zakresie infrastruktury budynków, wind systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, infrastruktury
komunikacyjnej, komputerów, informacja o usługach developerskich
w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych, o usługach budowlanych, informacja o budowaniu kompleksów handlowych, lokali
niemieszkalnych i mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, informacja o usługach w zakresie realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, informacja o usługach remontowych, informacja o naprawach obiektów budowlano
– mieszkaniowych, informacja o usługach i robotach ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, informacja o usługach generalnego wykonawcy i inwestora robót budowlanych, doradztwo dot.
usług budowlanych, doradztwo dot. napraw, a mianowicie napraw budynków, wind, instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów, doradztwo dot. usług instalacyjnych
w zakresie infrastruktury budynków, wind systemów elektrycznych,
wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych,
infrastruktury komunikacyjnej, komputerów, doradztwo dot. usług developerskich w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych,
usług budowlanych, doradztwo dot. budowania kompleksów handlowych, lokali niemieszkalnych i mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, doradztwo dot. usług w zakresie realizacji
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemiesz-

Nr 15/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

kalnych i mieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, doradztwo dot. usług remontowych, doradztwo dot. napraw obiektów
budowlano – mieszkaniowych, doradztwo dot. usług i robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, doradztwo dot. usług generalnego wykonawcy i inwestora robót budowlanych, 39 transport,
parkowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajem
miejsc parkingowych, garaży, powierzchni i obiektów magazynowych,
wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, administrowanie miejscami parkingowymi, wynajmowanie powierzchni magazynowej i urządzeń chłodniczych do przechowywania żywności, usługi
agencji turystycznych, informacja o transporcie, informacja o parkowaniu i składowaniu towarów, informacja o organizowaniu podróży, informacja o wynajmie miejsc parkingowych, garaży, powierzchni i obiektów magazynowych, informacja o wynajmowaniu powierzchni
na salony samochodowe, informacja o administrowaniu miejscami
parkingowymi, informacja o wynajmowaniu powierzchni magazynowej i urządzeń chłodniczych do przechowywania żywności, informacja
o usługach agencji turystycznych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
usługi w zakresie sportu i kultury, organizowanie i obsługa konkursów
i loterii, obsługa sal kinowych i salonów gier, parki rozrywki, kręgielnie,
salony fitness, organizowanie imprez sportowych, wynajmowanie powierzchni w celu organizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych,
rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby trzecie, informacja o imprezach, spektaklach i wystawach, informacja o nauczaniu,
informacja o nauczaniu i kształceniu, informacja o usługach w zakresie
sportu i kultury, informacja o konkursach i loteriach, informacja o parkach rozrywki, kręgielniach i salonach fitness, 42 badanie oraz usługi
naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi projektowe w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych
w dziedzinie usług developerskich, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, ekspertyzy inżynieryjne i badania techniczne związane z pracami budowlanymi, planowanie urbanistyczne kompleksów handlowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą,
informacja o badaniu oraz usługach naukowych i technicznych oraz
ich projektowaniu, informacja o analizach przemysłowych i usługach
badawczych, informacja o projektowaniu i ulepszaniu sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, informacja o usługach projektowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, informacja
o projektowaniu konstrukcji, budynków, informacja o wykonywaniu
badań, ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych w dziedzinie
usług developerskich, usługach w zakresie architektury, planowania
urbanistycznego, informacja o ekspertyzach inżynieryjnych i badaniach technicznych związanych z pracami budowlanymi, informacja
o planowaniu urbanistycznym kompleksów handlowych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi w zakresie prowadzenia punktów gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, dostarczanie potraw i napojów, informacja o usługach
zaopatrzenia w żywność i napoje, informacja o tymczasowym zakwaterowaniu, informacja o usługach w zakresie prowadzenia punktów gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, dostarczanie potraw i napojów, 44 usługi w zakresie prowadzenia salonów
fryzjerskich, salonów piękności, gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów fizjoterapeutycznych, punktów usług optycznych, informacja
o usługach w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salonów piękności, gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów fizjoterapeutycznych, punktów usług optycznych.

(111) 339181
(220) 2020 05 21
(151) 2021 03 18
(441) 2020 11 30
(732) BARYŁA TOMASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AnterSystem
(540)

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.04
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(510), (511) 37 budowa i naprawa magazynów, budownictwo, budownictwo przemysłowe, informacja budowlana, informacja o naprawach,
wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania
dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, znaki
(malowanie i naprawy), lakierowanie, malowanie, nadzór budowlany,
piaskowanie, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
rozbiórka budynków, szlifowanie proszkiem, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, wynajem buldożerów, wynajem
koparek, zabezpieczanie przed wilgocią, instalacja i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja i naprawa urządzeń dla
chłodnictwa, obsługa i naprawa samolotów, obsługa i naprawa samochodów, 40 chromowanie, cynkowanie, zabiegi na zbutwiałe drewno,
drukowanie, drukowanie szablonów, frezowanie, galwanizacja, heblowanie, kalandrowanie materiałów, kowalstwo, laminowanie, litografia,
łączenie materiałów na zamówienie, hartowanie metali, obróbka metali,
obróbka materiałów, odlewanie metali, spawanie, lutowanie, szlifowanie, polerowanie, ścieranie, wulkanizacja, usługi tartaków.

(111) 339182
(220) 2020 05 26
(210) 513998
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732) PARUSZEWSKI PIOTR ECS, Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowny)
(540) max-vent
(510), (511) 6 kratki wentylacyjne z metalu, metalowe kratki wentylacyjne do budynków, 11 agregaty klimatyzacyjne, aparatura i instalacje
chłodnicze, aparatura i maszyny do czyszczenia powietrza, aparatura
jonizacyjna do uzdatniania powietrza, aparaty jonizujące do czyszczenia powietrza, centralne instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], centralne instalacje
klimatyzacyjne do klimatyzacji, centralne urządzenie klimatyzacyjne,
domowe oczyszczacze powietrza, domowe urządzenia klimatyzacyjne, filtry do instalacji przemysłowych, filtry do powietrza, filtry do odsysaczy dymu, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i czyszczenia powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje wentylacyjne, instalacje wentylacyjne do kuchni, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, sterylizatory powietrza, systemy
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenie chłodnicze,
urządzenie centralnego ogrzewania, urządzenie chłodnicze do użytku komercyjnego, urządzenie chłodzące, urządzenie do przepływu
powietrza, urządzenie do napowietrzania, urządzenia do wentylacji,
części i wyposażenie do instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych,
grzewczych i chłodniczych, aparatura do czyszczenia powietrza,
aparatura do uzdatniania powietrza, aparatura do wentylacji, wymienniki ciepła, części do automatycznych urządzeń chłodniczych,
sterylizatory powietrza, 19 elementy niemetalowe dla budownictwa,
łuki z materiałów niemetalowych, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane (nie z metalu), niemetalowe
klapki wentylatorów do budynków, niemetalowe kratki wentylacyjne
do budynków, obejmujące kanały wentylacyjne, niemetalowe, obejmujące kanały wentylacyjne, niemetalowe, do połączeń HVAC, złącza
wentylacyjne w ziemi (niemetalowe-).
(111) 339183
(220) 2020 10 07
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)
(540)

(210) 513766

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 kawa.

(210) 519200
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(111) 339184
(220) 2020 11 06
(151) 2021 04 28
(441) 2021 01 11
(732) CZAJKOWSKI BARTOSZ, PACIOREK DANIEL
NM REVOLUTION SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAPTOR Premium Print Supplies Line
(540)

(210) 520524

(591) żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, tusze drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym, kartridże z tuszem
do drukarek atramentowych [napełnione], tusze do użytku w drukarstwie, 37 regeneracja i napełnianie tuszów do drukarek.
(111) 339185
(220) 2020 11 27
(210) 521440
(151) 2021 04 30
(441) 2021 01 11
(732) BARKAS SPÓŁKA JAWNA E.ŚWIDEREK G.ŚWIDEREK
A.SKORUPIŃSKA, Obroty (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BARKAS
(510), (511) 29 dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dorsze [nieżywe],
filety rybne, filety z wędzonego śledzia, galaretki rybne, gotowane ryby, grillowane filety rybne, ikra rybia przetworzona, ikra rybia
do celów spożywczych, karasie pospolite, nieżywe, karp [nieżywy],
konserwowane ryby, konserwy rybne, makrele hiszpańskie, nieżywe,
marynowane suszone hiszpańskie makrele, mrożone gotowane ryby,
mrożone produkty rybne, mączka rybna, łosoś [nieżywy], okonie
morskie [nieżywe], okonie, nieżywe, pasta rybna, posiłki chłodzone
przygotowane z ryb, potrawy rybne, potrawy z ryb do spożycia przez
ludzi, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, pstrągi,
nieżywe, ryba ugotowana i suszona, ryby, ryby marynowane, ryby
mrożone, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, sardynki, nieżywe, steki z ryb, suszone mięso rybie, śledzie, nieżywe, tuńczyk [konserwowany], tuńczyk [nieżywy], wędzony łosoś,
węgorze, nieżywe, żywność przygotowywana z ryb, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, 40 wędzenie ryb, przetwórstwo
ryb, usługi wędzarni z zakresu wędzenia artykułów spożywczych.
(111) 339186
(220) 2020 12 28
(210) 522633
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) KWIATKOWSKI TOMASZ AVO CORP., Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avomoda
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego
w zakresie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej świad-

Nr 15/2021

czone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z torbami, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży.

(111) 339187
(220) 2020 06 03
(210) 514333
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732)	GARUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GARUDA
(510), (511) 5 farmaceutyki, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 41 edukacja, prowadzenie szkół, organizowanie konkursów, sympozjów i szkoleń, usługi wydawnicze, 44 usługi medyczne i weterynaryjne, szpitale.
(111) 339188
(220) 2020 07 28
(210) 516507
(151) 2021 02 01
(441) 2020 10 12
(732) ZIMNOCH MACIEJ, Tykocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VETBULANS
(510), (511) 39 usługi ratownictwa zwierząt [transport], usługi ratownictwa zwierząt domowych, transport zwierząt domowych,
transport zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, chirurgia, chirurgia
weterynaryjna, kliniki dla zwierząt, dostarczanie informacji weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, sterylizacja zwierząt, udzielanie informacji dotyczących usług
weterynaryjnych, usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi informacji
weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi szpitali dla zwierząt domowych, weterynaryjne usługi doradcze, usługi
weterynaryjne i rolnicze, stomatologia weterynaryjna.
(111) 339189
(220) 2020 06 18
(210) 514885
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 12
(732) BIKE ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) we cycling
(510), (511) 9 kaski ochronne dla rowerzystów, okulary dla rowerzystów, okulary przeciwsłoneczne, prędkościomierze rowerowe,
ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, liczniki, liczniki
przebiegu, 12 rowery, części konstrukcyjne rowerów, opony rowerowe, opony rowerowe bezdętkowe, korby rowerowe, układy napędowe [części rowerowe], łańcuchy rowerowe, kierownice do rowerów,
mostki kierownicy [części rowerowe], koła rowerowe, piasty do rowerów, obręcze kół rowerów, sztyce podsiodłowe, hamulce do rowerów, klocki hamulcowe, okładziny hamulców, ramy do rowerów, przerzutki do rowerów, szprychy do rowerów, siodełka rowerowe, pedały
do rowerów, dętki rowerowe, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, przyczepki rowerowe, uchwyty do bidonów rowerowych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, pompki do rowerów, błotniki do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, sakwy [kosze] boczne
przystosowane do rowerów, nóżki do rowerów, rowery elektryczne,
sakwy rowerowe, 25 odzież sportowa, kurtki sportowe, bluzy sportowe, koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, szorty
sportowe, spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, sportowe nakrycia głowy, odzież dla kolarzy, czapki sportowe,
szaliki rurkowe (kominy) na szyję, rękawiczki dla rowerzystów, bielizna termoaktywna, skarpety sportowe, buty sportowe, getry [ochraniacze] zakładane na buty, chusty na głowę, kamizelki.
(111) 339190
(220) 2020 06 19
(210) 514926
(151) 2021 01 04
(441) 2020 09 14
(732) DERKOWSKI BŁAŻEJ BD KONCEPT, Chełmża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GLONKILL
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(540)

(591) brązowy, jasnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 3 środki czyszczące, żrące środki czyszczące.
(111) 339191
(220) 2020 07 01
(210) 515437
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) FELIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOTEL TEATRO WARSAW
(540)

(591) bordowy, biały
(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
wynajmowanie pokoi, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], rezerwacje miejsc w hotelach, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hotelowe,
usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, wynajmowanie sal
konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, kafeterie [bufety].
(111) 339192
(220) 2020 07 01
(210) 515455
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNA WODA MINERALNA JURAJSKA PROSTO ZE SKAŁ
JURY
(540)

(591) biały, niebieski, szary
(531) 03.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzywne (napoje), napoje owocowe,
napoje owocowe gazowane i niegazowane, bezalkoholowe syropy
owocowe (napoje), bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napojów bezalkoholowych, piwo.
(111) 339193
(220) 2020 07 02
(210) 515520
(151) 2021 02 01
(441) 2020 10 12
(732) 9KONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 9kont
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe, biuro rachunkowe.
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(111) 339194
(220) 2020 07 08
(210) 515761
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 12
(732)	Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Prague 4 (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) FLURHINAL
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty
witaminowe, antybiotyki, antyseptyki, środki do leczenia oparzeń,
środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych,
minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, wody
mineralne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych.
(111) 339195
(220) 2020 07 09
(210) 515822
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZU INWESTYCJE
(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17,
27.05.23, 29.01.04
(510), (511) 9 karty wielofunkcyjne do usług finansowych, karty
identyfikacyjne, czytniki kart, nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart
płatniczych i usług finansowych, urządzenia do weryfikacji danych,
oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług
finansowych i inwestycyjnych, programy komputerowe aplikacyjne,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym
współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych
informacji, 16 druki, czasopisma, publikacje, kalendarze, broszury,
książki, prospekty, ulotki, cenniki, informatory, katalogi, foldery, 35
analizy kosztów, badania opinii, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, marketing, sondaże, prognozy
ekonomiczne, sporządzanie wyciągów z kont, usługi rachunkowe,
informacje statystyczne, ekonomiczne, transkrypcja informacji, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie doradztwa
ekonomicznego, doradztwo handlowe i gospodarcze, prowadzenie
interesów osób trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie aukcji w tym aukcji
publicznych, doradztwo podatkowe, doradztwo podatkowe w zakresie przygotowywania zeznań podatkowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, ekspertyzy i informacje w zakresie działalności gospodarczej, pomoc przy prowadzeniu
i zarządzaniu przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji
i informatyzacji rachunkowości, 36 administrowanie funduszami
na zlecenie, analizy finansowe, ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
tworzenie wspólnego kapitału, lokaty kapitałów, Inwestycje kapitałowe, organizacja zbiórek, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
sponsoring, usługi związane z emisją lub obsługą papierów wartościowych innych podmiotów, emitowanie papierów wartościowych,
usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, skup i sprzedaż walut i papierów wartościowych, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi w zakresie deponowania papierów
wartościowych, tworzenie i zarządzanie pracowniczymi planami
kapitałowymi, tworzenie i zarządzenie funduszami inwestycyjnymi,
usługi w zakresie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie pakietami papierów
wartościowych na zlecenie, doradztwo w zakresie obrotu papierami
wartościowymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jedno-
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stek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne
towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy, zarządzanie kapitałem,
wykonywanie operacji czekowych i wekslowych, dokonywanie
transakcji finansowych, usługi w zakresie rozliczeń finansowych
transakcji z zagranicą, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego, doradztwo ekonomiczno-finansowe i informatyczne
w zakresie zarządzania rynkiem kapitałowym, doradztwo w zakresie
zarządzania funduszami inwestycyjnymi, organizowanie kapitałów
finansowych i rzeczowych, tworzenie towarzystw powierniczych,
zarządzanie aktywami, trust inwestycyjny, lokowanie powierzonych
środków na rynkach kapitałowych w Polsce i za granicą, usługi i operacje finansowe na giełdach towarowych i kapitałowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczenia,
ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia na życie, tworzenie towarzystw ubezpieczeń emerytalnych, tworzenie indywidualnych kont
emerytalnych, informacja w sprawach ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi w zakresie doradztwa finansowego, usługi w zakresie
zarządzania rynkiem finansowym, serwis finansowy, przyjmowanie
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, przeprowadzanie
rozliczeń pieniężnych, dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, gwarancje dotyczące kaucji, udzielanie i potwierdzanie
gwarancji, otwieranie akredytyw, dokonywanie obrotu wartościami
dewizowymi, prowadzenie obsługi finansowej obrotów z zagranicą, świadczenie usług brokersko-maklerskich, prowadzenie kont
maklerskich i informacja o stanie tych kont, ekspertyzy podatkowe,
usługi informacyjne z zakresu ubezpieczeń i finansów, doradztwo
podatkowe w zakresie ekspertyz do celów podatkowych oraz wyceny do celów podatkowych, ekspertyzy opłacalności, informacje
finansowe, doradztwo w zakresie inwestycji, doradztwo w zakresie
rynków kapitałowych, ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego oraz polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, 38 udostępnianie
produktów funduszy inwestycyjnych w Internecie, udostępnianie
usług finansowych w Internecie, zarządzanie środkami finansowymi
poprzez łącza telefoniczne, satelitarne i komputerowe, usługi przesyłania danych za pomocą sieci komputerowych, usługi w zakresie
udostępniania sieci komputerowych, przesyłanie danych za pomocą
terminali, komunikacja w sieci elektronicznej, informacja kapitałowa i inwestycyjna udzielana za pośrednictwem sieci komputerowej,
42 ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych
i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów
i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego,
45 doradztwo prawne, usługi przedstawicielskie (prokura), prowadzenie negocjacji.

(111) 339196
(220) 2020 07 12
(210) 515923
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) ZAKŁAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA
TECHOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHOM
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kształcenie ustawiczne, 42 badania, ocena i kwalifikacja
urządzeń do systemów zabezpieczeń technicznych, certyfikacja usług,
certyfikacja systemów zarządzania, certyfikacja usług w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej oraz systemów zabezpieczeń technicznych, wydawanie Świadectw Kwalifikacyjnych określających zgodność urządzeń do systemów zabezpieczeń technicznych z normami.
(111) 339197
(151) 2021 02 05

(220) 2020 07 14
(441) 2020 10 12

(210) 515969
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(732) PARTS-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLTAGER Premium batteries by Parts-Team
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory, elektryczne,
do pojazdów, akumulatory samochodowe, baterie, baterie do ponownego ładowania, baterie elektryczne do pojazdów, baterie samochodowe.
(111) 339198
(220) 2020 07 15
(210) 516097
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) WITALIS MAREK, WITALIS TOBIASZ BASIOR BIS
SPÓŁKA CYWILNA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LUNA ART
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 01.07.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 23 bawełna do cerowania, bawełna (przędza i nici z-), elastyczna przędza, elastyczne paski włókna syntetycznego dla włókiennictwa, jedwab uprzędzony, jedwab (włókno i nici z-), juta (nici,
przędza z-), lniane nici i przędza, mieszane nitki i przędze wyczeskowe, mieszanki nici i przędzy na bazie włókien nieorganicznych, mieszanki nici i przędzy na bazie bawełny, mieszanki nici i przędzy na bazie konopi, mieszanki nici i przędzy na bazie włókien chemicznych,
mieszanki nici i przędzy na bazie jedwabiu, mieszanki przędzy i nici
na bazie wełny, nić syntetyczna, nić żeglarska, nici bawełniane, nici
do cerowania, nici do haftu, nici do szycia, nici do szycia dla włókiennictwa, nici do użytku włókienniczego, nici dziewiarskie, nici elastyczne, nici i przędza do cerowania, nici i przędza do haftowania,
nici i przędza do szycia, nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych, nici i przędza odporne na gorąco, nici i przędza powlekane
gumą (do użytku włókienniczego), nici i przędza w postaci odtłuszczonych odpadów, nici i przędza z bawełny, nici i przędza z jedwabiu,
nici i przędza z juty, nici i przędza z konopi siewnych, nici i przędza
z lnu, nici i przędza z włókien chemicznych do użytku tekstylnego,
nici i przędza z włókien syntetycznych, nici i przędza z włókien rami,
nici i przędza z włókien pół-syntetycznych (chemicznie przetworzona przędza z włókien naturalnych), nici i przędza z włókna kokosowego, nici i przędza z włókna szklanego, nici i przędza ze sztucznego
jedwabiu, nici kauczukowe, nici krzemionkowe, nici metalowe do haftu, nici skręcane, nici szewskie, nici włoskowe, nici wykonane z przędzy bawełnianej, nici z włókien metalowych do celów włókienniczych, nici zgrzebne z lnu dla włókiennictwa, nici zgrzebne z wełny
dla włókiennictwa, nici zgrzebne z włókna naturalnego dla włókiennictwa, niemetalowa przędza dla włókiennictwa, nitka wyczeskowa,
nitka wyczeskowa z jedwabiu, pasmanteria (nici), poliestrowa przędza teksturowa, pozłacane nici do celów włókienniczych, przędza,
przędza czesankowa, przędza czesankowa wykonana z włókna naturalnego, przędza do celów włókienniczych, przędza do cerowania,
przędza do haftowania, przędza do szycia, przędza do użytku domowego, przędza do zastosowań tekstylnych, przędza dywanowa,
przędza dziewiarska, przędza dziewiarska wykonana z materiałów
akrylowych, przędza dziewiarska wykonana z nylonu, przędza dziewiarska wykonana z wełny, przędza (elastyczna-) do użytku włókienniczego, przędza flokowa, przędza i nici do celów włókienniczych,
przędza i nici z włókien regenerowanych (do użytku włókienniczego), przędza nitkowa, przędza papierowa (dla włókiennictwa), przędza puchowa, przędza syntetyczna, przędza szenilowa, przędza tka-
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na ręcznie, przędza włókiennicza, przędza woskowa, przędza
wykonana z angory dla włókiennictwa, przędza wykonana z politrafluoroetylenu dla włókiennictwa, przędza wykonana z włókna węglowego dla włókiennictwa, przędza z dzikiego jedwabiu, przędza
wykonana z jedwabiu dupion, przędza z odpadów bawełnianych,
przędza z ręcznie przędzonego jedwabiu, przędza z sierści wielbłądziej przędza z wełny angorskiej, przędza z włókien ceramicznych
dla włókiennictwa, przędza z włókien poliestrowych do użytku tekstylnego, przędza z włókien syntetycznych lub mieszanych do celów
włókienniczych, przędza z włosia zwierzęcego, przędza ze sztucznego jedwabiu, przędza do sprzedaży w zestawach, przędze kaszmirowe, przędze dziewiarskie, samodział, skręcane bawełniane nici
i przędza, skręcane jedwabne nici i przędza, skręcane konopne nici
i przędza, skręcane mieszanki nici i przędzy, skręcane włókna bawełny, srebrne nici do celów włókienniczych, surowa przędza jedwabna,
szpule z nićmi, szpulki z przędzy, uprzednio zorientowana przędza
poliestrowa, uprzędzone nici, wełna ręcznie dziana, wełna uprzędzona, włókna cięte z tworzyw sztucznych do użytku tekstylnego, włókna flokowane, włókna tkackie do użytku przemysłowego, włókna
tkackie stosowane w szczelinach do pomp, włókno szklane cięte, 35
Sprzedaż hurtowa i detaliczna w sklepach stacjonarnych i przez sieć
Internet następujących towarów: bawełna do cerowania, bawełna
(przędza i nici z-), elastyczna przędza, elastyczne paski włókna syntetycznego dla włókiennictwa, jedwab uprzędzony, jedwab (włókno
i nici z-), juta (nici, przędza z-), lniane nici i przędza, mieszane nitki
i przędze wyczeskowe, mieszanki nici i przędzy na bazie włókien nieorganicznych, mieszanki nici i przędzy na bazie bawełny, mieszanki
nici i przędzy na bazie konopi, mieszanki nici i przędzy na bazie włókien chemicznych, mieszanki nici i przędzy na bazie jedwabiu, mieszanki przędzy i nici na bazie wełny, nić syntetyczna, nić żeglarska,
nici bawełniane, nici do cerowania, nici do haftu, nici do szycia, nici
do szycia dla włókiennictwa, nici do użytku włókienniczego, nici
dziewiarskie, nici elastyczne, nici i przędza do cerowania, nici i przędza do haftowania, nici i przędza do szycia, nici i przędza elastyczna
do celów włókienniczych, nici i przędza odporne na gorąco, nici
i przędza powlekane gumą (do użytku włókienniczego), nici i przędza w postaci odtłuszczonych odpadów, nici i przędza z bawełny, nici
i przędza z jedwabiu, nici i przędza z juty, nici i przędza z konopi siewnych, nici i przędza z lnu, nici i przędza z włókien chemicznych
do użytku tekstylnego, nici i przędza z włókien syntetycznych, nici
i przędza z włókien rami, nici i przędza z włókien pół-syntetycznych
(chemicznie przetworzona przędza z włókien naturalnych), nici
i przędza z włókna kokosowego, nici i przędza z włókna szklanego,
nici i przędza ze sztucznego jedwabiu, nici kauczukowe, nici krzemionkowe, nici metalowe do haftu, nici skręcane, nici szewskie, nici
włoskowe, nici wykonane z przędzy bawełnianej, nici z włókien metalowych do celów włókienniczych, nici zgrzebne z lnu dla włókiennictwa, nici zgrzebne z wełny dla włókiennictwa, nici zgrzebne
z włókna naturalnego dla włókiennictwa, niemetalowa przędza dla
włókiennictwa, nitka wyczeskowa, nitka wyczeskowa z jedwabiu, pasmanteria (nici), poliestrowa przędza teksturowa, pozłacane nici
do celów włókienniczych, przędza, przędza czesankowa, przędza
czesankowa wykonana z włókna naturalnego, przędza do celów włókienniczych, przędza do cerowania, przędza do haftowania, przędza
do szycia, przędza do użytku domowego, przędza do zastosowań
tekstylnych, przędza dywanowa, przędza dziewiarska, przędza dziewiarska wykonana z materiałów akrylowych, przędza dziewiarska
wykonana z nylonu, przędza dziewiarska wykonana z wełny, przędza
(elastyczna-) do użytku włókienniczego, przędza flokowa, przędza
i nici do celów włókienniczych, przędza i nici z włókien regenerowanych (do użytku włókienniczego), przędza nitkowa, przędza papierowa (dla włókiennictwa), przędza puchowa, przędza syntetyczna,
przędza szenilowa, przędza tkana ręcznie, przędza włókiennicza,
przędza woskowa, przędza wykonana z angory dla włókiennictwa,
przędza wykonana z politrafluoroetylenu dla włókiennictwa, przędza wykonana z włókna węglowego dla włókiennictwa, przędza
z dzikiego jedwabiu, przędza wykonana z jedwabiu dupion, przędza
z odpadów bawełnianych, przędza z ręcznie przędzonego jedwabiu,
przędza z sierści wielbłądziej przędza z wełny angorskiej, przędza
z włókien ceramicznych dla włókiennictwa, przędza z włókien poliestrowych do użytku tekstylnego, przędza z włókien syntetycznych
lub mieszanych do celów włókienniczych, przędza z włosia zwierzęcego, przędza ze sztucznego jedwabiu, przędza do sprzedaży w zestawach, przędze kaszmirowe, przędze dziewiarskie, samodział, skręcane bawełniane nici i przędza, skręcane jedwabne nici i przędza,
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skręcane konopne nici i przędza, skręcane mieszanki nici i przędzy,
skręcane włókna bawełny, srebrne nici do celów włókienniczych, surowa przędza jedwabna, szpule z nićmi, szpulki z przędzy, uprzednio
zorientowana przędza poliestrowa, uprzędzone nici, wełna ręcznie
dziana, wełna uprzędzona, włókna cięte z tworzyw sztucznych
do użytku tekstylnego, włókna flokowane, włókna tkackie do użytku
przemysłowego, włókna tkackie stosowane w szczelinach do pomp,
włókno szklane cięte.

(111) 339199
(220) 2020 07 16
(210) 516116
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SEDAXIN
(510), (511) 5 płyn odkażający do dezynfekcji rąk i powierzchni, chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni, 9 maseczki z filtrem węglowym.
(111) 339200
(220) 2020 07 17
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732)	AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ ogród
(540)

(210) 516136

(591) zielony, jasnozielony
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne
dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża hodowlane,
nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, środki do ochrony nasion, karbonyl do ochrony roślin,
nawozy użyźniające glebę, nawozy azotowe, nawóz ptasi guano,
wapniowy nawóz cyjanamiol, cyjanamid wapniowy, fosforany, superfosfaty, ściółka, torf, humus, wodorosty, żużel, preparaty do użyźniania gleby, środki ochrony roślin przeciw patogenom, ziemia
do upraw, formowane podłoża do uprawiania roślin składające się
z torfu, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku medycznego
i weterynaryjnego, preparaty biologiczne do użytku w produkcji, 3
kosmetyki, środki perfumeryjne i zapachowe, środki do higieny jamy
ustnej, preparaty do prania, preparaty myjące, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła,
5 środki przeciw robactwu i do tępienia pasożytów, fungicydy, herbicydy, insektycydy, dodatki do pasz do celów leczniczych, środki
chwastobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, pestycydy, 7
maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, 8 narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, narzędzia do zbierania owoców [narzędzia ręczne], ręcznie sterowane narzędzia
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, giętkie
rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, węże do podlewania, węże ogrodowe, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, produkty i ziarna rolnicze zbóż, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, sadzonki, cebulki, kłącza i nasiona
roślin ozdobnych, owocowych, warzyw i jarzyn, karmy dla zwierząt
gospodarskich i domowych, pasze, mieszanki paszowe, koncentraty
i superkoncentraty paszowe, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, kwiaty suszone.
(111) 339201
(151) 2021 01 12

(220) 2020 08 10
(441) 2020 09 28

(210) 517001
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(732) KLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FUJI SUSHI
(510), (511) 29 potrawy rybne, żywność przygotowywana z ryb, 39
dostarczanie żywności przez restauracje, dostawa żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, usługi w zakresie dostarczania żywności, 43 doradztwo kulinarne, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji,
katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kontraktowe usługi
w zakresie żywności, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizacja cateringu
na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], porady dotyczące przepisów kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, świadczenie
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
wystawienniczych, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi cateringu zewnętrznego, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie
przygotowania żywności, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi restauracyjne, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów.
(111) 339202
(220) 2020 08 11
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) WRÓBLEWSKA BOŻENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) My Lovely Dog
(540)

(210) 517006

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia
dla psów, kości dla psów, suchary dla psów, karma dla psów, przysmaki dla psów [jadalne], preparaty spożywcze dla psów, 44 usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt, strzyżenie psów, usługi doradcze
związane z opieką nad zwierzętami, usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi w zakresie pielęgnacji psów, usługi kosmetyczne dla
psów, porady żywieniowe dla psów.
(111) 339203
(220) 2020 08 11
(210) 517008
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) DEVSELITE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DevsElite Group
(540)

(591) brązowy
(531) 29.01.07, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 42 analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
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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, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, 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 on-line, 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) 339204
(220) 2020 10 07
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) PHAGEARMOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 519215

(591) biały, ciemnoczerwony
(531) 26.05.02, 26.11.02, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze zawarte w tej klasie, suplementy diety, środki wspomagające żywienie, 35 usługi prowadzenia
sprzedaży: leków, produktów leczniczych, suplementów diety, środków wspomagających żywienie, 42 badania naukowe i technologiczne z zakresu biologii, farmacji, medycyny i żywienia człowieka i zwierząt, badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej,
usługi naukowe i badania w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.

Nr 15/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 339205
(220) 2020 12 31
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) JAKUBOWSKA ALINA GOŚCINIEC „HETMAN”.
STANICA WĘDKARSKA., Stare Sady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR MIKOŁAJKI
(540)

(210) 522755
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOA Ignite
(540)

(591) czarny, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 42 usługi projektowania i usługi w zakresie stron internetowych, projektowanie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie, tworzenie i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój technologii.
(111) 339208
(220) 2020 08 11
(210) 517038
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ADABIOTEN
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, preparaty witaminowe.
(591) beżowy, granatowy, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.09.01, 03.09.24, 01.15.24, 14.01.13, 14.01.15,
24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 25.01.15, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 32 piwo, piwa smakowe, piwo rzemieślnicze, piwo bezalkoholowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, porter, stout, 35
usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów i produktów związanych
z browarnictwem, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży stacjonarnej oraz on-line gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych
z piwowarstwem, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa.
(111) 339206
(220) 2020 12 31
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) JAKUBOWSKA ALINA GOŚCINIEC „HETMAN”.
STANICA WĘDKARSKA., Stare Sady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR MIKOŁAJKI
(540)

(210) 522756

(591) beżowy
(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.11, 03.09.01, 03.09.24, 14.01.13, 14.01.15,
24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 25.01.15, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 32 piwo, piwa smakowe, piwo rzemieślnicze, piwo bezalkoholowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, porter stout, 35 usługi
sprzedaży i promocji piwa, napojów i produktów związanych z browarnictwem, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży stacjonarnej
oraz on-line gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa.
(111) 339207
(220) 2021 01 05
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) THE NORTH ALLIANCE NORGE AS, Oslo (NO)

(111) 339209
(220) 2020 08 12
(210) 517062
(151) 2021 01 22
(441) 2020 10 05
(732) MYTHAISPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TS Medical Clinic
(540)

(210) 522885

(591) biały, fioletowy
(531) 05.05.16, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi kosmetologiczne, przekłuwanie i tatuowanie
ciała, usługi szpitali, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
usługi odsysania tłuszczu, usługi spa, usługi terapii mikroigłowej,
usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie
makijażu permanentnego, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi zabiegów na cellulit, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi depilacyjne, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, analiza kosmetyczna, analiza
kolorów, aromaterapia, badania medyczne, chirurgia plastyczna, chirurgia kosmetyczna, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy
ciała, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, gabinety pielęgnacji urody,
higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, kliniki, kliniki medyczne, konsultacje medyczne, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów,
kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy
skóry, manicure, masaż tajski, masaże, pielęgnacja urody, rehabilitacja fizyczna, salony piękności, usługi kosmetyczne pielęgnacji ciała.
(111) 339210
(220) 2020 08 12
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) PPHU JUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTEL S3 MOTEL & BISTRO

(210) 517063
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(540)

(591) szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 01.01.03, 25.01.09, 25.01.13, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 43 imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
domy gościnne, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych
biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, usługi barów i restauracji,
usługi hoteli i moteli, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami],
usługi restauracji hotelowych, usługi w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie pokoi, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(111) 339211
(220) 2020 08 12
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) MUCHA KARINA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SHOTGUN
(540)

(210) 517064

(531) 27.05.01, 23.03.05
(510), (511) 25 bandany, bandany, bermudy, bezrękawniki, bielizna,
bikini, biustonosze sportowe, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy sportowe, body, bojówki, bokserki, czapki bejsbolówki, damskie
luźne topy, dżinsy, golfy, grube kurtki, grube płaszcze, kamizelki,
kaptury, kombinezony, komplety do biegania, komplety do joggingu, komplety koszulek i spodenek, komplety sportowe, kostiumy, koszule, koszule sportowe, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki
polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki
z nadrukami, krótkie bluzeczki do talii, krótkie kurtki ciepłe, krótkie
spodnie, kurtki, kurtki jako odzież sportowa, legginsy, letnie sukienki, minispódniczki, odzież, odzież do biegania, odzież treningowa,
odzież w stylu sportowym, ogrodniczki, okrycia wierzchnie, płaszcze, podkoszulki, pulowery, rybaczki, skarpetki, spodenki, spodnie,
spodnie od dresu, spódnice, staniki sportowe, stroje sportowe, swetry, szale, szorty, topy bez ramiączek, topy sportowe, t-shirty z krótkim rękawem, ubrania codzienne, żakiety.
(111) 339212
(220) 2020 08 13
(151) 2021 01 22
(441) 2020 10 05
(732)	GODZIEK DAWID, Suszec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYKOP SOBIE SAM.PL
(540)

(210) 517104

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 15.01.25, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 37 wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, wypożyczanie
pojazdów budowlanych do burzenia, wypożyczanie urządzeń motoryzacyjnych do użytku przy wykopach, wypożyczanie urządzeń
stosowanych w konstruowaniu budynków, wypożyczanie urządzeń
stosowanych w budownictwie, wypożyczanie wierteł, informacja
o najmie sprzętu budowlanego, najem maszyn do kopania, udzielanie
informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych,
usługi w zakresie wypożyczania maszyn na potrzeby inżynierii, wodno-lądowej, usługi w zakresie wypożyczania narzędzi, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, wynajem ciężkiego sprzętu,
wynajem desek rusztowaniowych, wynajem drabin, wynajem drabin
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składanych, wynajem kompresorów powietrza, wynajem koparek,
wynajem ładowarek przegubowych, wynajem maszyn budowlanych,
wynajem maszyn do robót drogowych, wynajem maszyn, narzędzi
i urządzeń do użytku w budowie budynków, wynajem minikoparek,
wynajem młotów, wynajem młotków, wynajem narzędzi ręcznych
i narzędzi z napędem elektrycznym, wynajem narzędzi budowlanych,
wynajem platform i rusztowań, wynajem pomp do drenażu, wynajem
pomp do odwadniania, wynajem rynien zsypowych, wynajem sprężarek gazu lub powietrza, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem
sprzętu do betonowania, wynajem sprzętu do czyszczenia, wynajem
sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem sprzętu do przenoszenia
materiałów, wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, wynajem
sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, wynajem sprzętu podnośnikowego, wynajem spychaczy, wynajem stalowych wież, wynajem
stojaków (kozłów budowlanych), wynajem urządzeń do podnoszenia
do użytku w budownictwie, wynajem urządzeń hydraulicznych, wynajem urządzeń wiertniczych, wynajem wyciągarek do drzew, wynajem
żurawi, wypożyczanie koparek do rowów prowadzonych przez operatora, wypożyczanie ładowarek o sterowaniu burtowym.

(111) 339213
(220) 2020 08 13
(210) 517106
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) ŚLEDŹ KRYSTIAN FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ALUSPORT, Mikułowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALURIMS
(540)

(591) czarny, srebrny
(531) 27.05.01, 18.01.21, 15.07.17, 29.01.12
(510), (511) 12 felgi i obręcze kół do pojazdów mechanicznych, akcesoria do felg oraz obręczy do kół pojazdów mechanicznych, 35
sprzedaż i dystrybucja części samochodowych, w tym felg i obręczy
kół do pojazdów mechanicznych oraz akcesoriów do nich.
(111) 339214
(220) 2020 08 13
(151) 2021 02 17
(441) 2020 10 26
(732) KLUB SPORTOWY PELIKAN, Łowicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1945 KS PELIKAN
(540)

(210) 517108

(591) zielony, biały
(531) 03.07.07, 03.07.21, 26.04.06, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 41 zajęcia sportowe.
(111) 339215
(220) 2020 08 13
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732)	APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak graficzny)

(210) 517124
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(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 29.01.04
(510), (511) 9 aparaty i urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak:
elektroniczne wskaźniki działania obwodów elektrycznych, przekaźniki – statyczne nadmiarowo – prądowe z przekładnikami, przekaźniki
czasowe, przekaźniki upływowe, przekaźniki sterownicze, przekaźniki
termiczne, stacje transformatorowe, urządzenia nadawcze telewizyjne i radiowe, aparaty dla telefonii i telegrafii przewodowej, urządzenia
rozdzielczo – sterownicze, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca,
dzielniki napięcia, elektryczna aparatura rozdzielcza i sterownicza,
skrzynki bezpiecznikowe, podstawy bezpiecznikowe, łączniki krzywkowe, odłączniki, rozłączniki, przełączniki, przekaźniki, styczniki, wyłączniki samoczynne, uziemiacze, przekładniki, czujniki temperatury, dławiki,
elektromagnesy, osprzęt elektroinstalacyjny, liczniki energii cieplnej,
przetworniki przepływu, wodomierze, urządzenia ograniczające przepięcia, ochraniacze przed udarem napięciowym, ograniczniki przepięć
w sieciach i obwodach elektrycznych, maszyny sprzedające automatycznie energię elektryczną, złącza elektryczne, aparatura kontrolno –
pomiarowa i urządzenia specjalne, aparatura elektryczna i elektroniczna do pomiarów i kontroli zużycia energii elektrycznej, liczniki jedno
i trójfazowe do sieci dwu, trój i czteroprzewodowej, liczniki do pomiaru
energii czynnej i biernej, liczniki do pomiaru energii dwutaryfowe i specjalne, liczniki wielotaryfowe, liczniki dwutaryfowe jedno i trójfazowe
z przełącznikiem czasowym, liczniki wielotaryfowe jedno i trójfazowe
z przełącznikiem czasowym, trójfazowe liczniki energii elektrycznej
z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej, liczniki trójfazowe
z wielotaryfowym rejestratorem mocy i energii elektrycznej, indukcyjne i elektroniczne liczniki z nadajnikiem impulsów, rejestratory, wielokanałowe urządzenia do rejestracji i bilansowania energii elektrycznej
i średnich mocy, wielofunkcyjne elektroniczne liczniki energii elektrycznej, elektroniczne liczniki jedno i trójfazowe, przyrządy kontrolno
– pomiarowe do pojazdów samochodowych, czujniki ciśnienia oleju,
czujniki sygnalizacji ciśnienia oleju lub powietrza, czujniki poziomu
paliwa, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, wyłączniki termiczne
współpracujące z wentylatorem układu chłodzenia silnika samochodowego, wskaźniki ciśnienia oleju, wskaźniki temperatury wody, wskaźniki poziomu paliwa, prędkościomierze z licznikiem kilometrów, zestawy
kontrolne parametrów eksploatacyjnych pojazdów ( deski rozdzielcze),
urządzenia pomiarowe, automatyka stacyjna, stacje SN/nn, telemechanika stacji SN i WN, zabezpieczenia i automatyka SN i WN, sterowniki reklozerów i rozłączników napowietrznych, sterowniki złączy kablowych
SN, sterowniki stacji transformatorowych SN/nN, sterowniki obiektów
generacji rozproszonej, sterowniki dla sieci nN, sterowniki i konwertery
komunikacyjne, zasilacze, programy komputerowe, 37 usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji liczników energii elektrycznej,
usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji liczników energii
cieplnej, instalowanie, naprawa i konserwacja systemów pomiarowych
i aparatury kontrolno-pomiarowej, instalowanie, naprawa i konserwacja aparatury górniczej, instalowanie, naprawa i konserwacja aparatury
łącznikowej, usługi w zakresie instalowania, konfigurowania i uruchamiania systemów sterownia i nadzoru oraz zarządzania danymi.
(111) 339216
(220) 2020 08 13
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732)	APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 517125

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.04.04, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty i urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak:
elektroniczne wskaźniki działania obwodów elektrycznych, przekaź-
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niki – statyczne nadmiarowo – prądowe z przekładnikami, przekaźniki
czasowe, przekaźniki upływowe, przekaźniki sterownicze, przekaźniki
termiczne, stacje transformatorowe, urządzenia nadawcze telewizyjne
i radiowe, aparaty dla telefonii i telegrafii przewodowej, urządzenia rozdzielczo – sterownicze, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, dzielniki napięcia, elektryczna aparatura rozdzielcza i sterownicza, skrzynki bezpiecznikowe, podstawy bezpiecznikowe, łączniki krzywkowe, odłączniki,
rozłączniki, przełączniki, przekaźniki, styczniki, wyłączniki samoczynne,
uziemiacze, przekładniki, czujniki temperatury, dławiki, elektromagnesy,
osprzęt elektroinstalacyjny, liczniki energii cieplnej, przetworniki przepływu, wodomierze, urządzenia ograniczające przepięcia, ochraniacze przed
udarem napięciowym, ograniczniki przepięć w sieciach i obwodach
elektrycznych, maszyny sprzedające automatycznie energię elektryczną, złącza elektryczne, aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia
specjalne, aparatura elektryczna i elektroniczna do pomiarów i kontroli
zużycia energii elektrycznej, liczniki jedno i trójfazowe do sieci dwu, trój
i czteroprzewodowej, liczniki do pomiaru energii czynnej i biernej, liczniki
do pomiaru energii dwutaryfowe i specjalne, liczniki wielotaryfowe, liczniki dwutaryfowe jedno i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, liczniki
wielotaryfowe jedno i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, trójfazowe
liczniki energii elektrycznej z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej, liczniki trójfazowe z wielotaryfowym rejestratorem mocy i energii
elektrycznej, indukcyjne i elektroniczne liczniki z nadajnikiem impulsów,
rejestratory, wielokanałowe urządzenia do rejestracji i bilansowania energii elektrycznej i średnich mocy, wielofunkcyjne elektroniczne liczniki
energii elektrycznej, elektroniczne liczniki jedno i trójfazowe, przyrządy
kontrolno – pomiarowe do pojazdów samochodowych, czujniki ciśnienia
oleju, czujniki sygnalizacji ciśnienia oleju lub powietrza czujniki poziomu
paliwa, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, wyłączniki termiczne
współpracujące z wentylatorem układu chłodzenia silnika samochodowego, wskaźniki ciśnienia oleju, wskaźniki temperatury wody, wskaźniki
poziomu paliwa, prędkościomierze z licznikiem kilometrów, zestawy
kontrolne parametrów eksploatacyjnych pojazdów ( deski rozdzielcze),
urządzenia pomiarowe, automatyka stacyjna, stacje SN/nn, telemechanika stacji SN i WN, zabezpieczenia i automatyka SN i WN, sterowniki reklozerów i rozłączników napowietrznych, sterowniki złączy kablowych
SN, sterowniki stacji transformatorowych SN/nN, sterowniki obiektów
generacji rozproszonej, sterowniki dla sieci nN, sterowniki i konwertery
komunikacyjne, zasilacze, programy komputerowe, 37 usługi w zakresie
instalowania, naprawy i konserwacji liczników energii elektrycznej, usługi
w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji liczników energii cieplnej,
instalowanie, naprawa i konserwacja systemów pomiarowych i aparatury
kontrolno pomiarowej, instalowanie, instalowanie, naprawa i konserwacja aparatury łącznikowej, usługi w zakresie instalowania, konfigurowania
i uruchamiania systemów sterownia i nadzoru oraz zarządzania danymi.

(111) 339217
(220) 2020 08 14
(210) 517134
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) MAKUCH MARCIN, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ELMOT
(510), (511) 7 części do rozruszników, 12 części do rozruszników pojazdów lądowych.
(111) 339218
(220) 2020 08 14
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) DŻBIK ELŻBIETA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO PRODUKCYJNE DAVOS, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP
(540)

(210) 517135

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzież, nakrycia głowy.
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(111) 339219
(220) 2020 08 14
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) DŻBIK ELŻBIETA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO PRODUKCYJNE DAVOS, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PER PP MIO
(540)

(210) 517136

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy,
odzież.
(111) 339220
(220) 2020 08 14
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) DŻBIK ELŻBIETA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO PRODUKCYJNE DAVOS, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PER MIO LINE
(540)

(210) 517137

(591) brązowy, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy,
odzież.
(111) 339221
(220) 2020 08 16
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) JACHTTRAVEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAK TU ŁADNIE jaktuladnie.com
(540)

(210) 517163

(591) biały, żółty
(531) 29.01.12, 05.03.20, 05.05.20, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.22
(510), (511) 39 usługi czarterowania jachtów i łodzi, usługi przystani
jachtowej, usługi pilotów wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, rezerwowanie podróży i wycieczek
wakacyjnych, dostarczanie żywności przez restauracje, usługi w zakresie dostarczania żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 41 organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez muzycznych, organizacja imprez rozrywkowych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizacja regat jachtowych, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie konkursów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 43 usługi hotelowe,
rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi hotelowe
dla uprzywilejowanych klientów.
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(111) 339222
(220) 2020 08 13
(210) 517171
(151) 2021 02 17
(441) 2020 10 26
(732) MOMLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOMLI
(540)

(591) biały, żółty, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, edukacyjne aplikacje mobilne, filmy, seriale, filmy animowane, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu
i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe,
edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, 35 usługi w zakresie
reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla prasy, radia, telewizji,
filmu, Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów i wystaw,
usługi merchandisingu, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz
osób trzecich, usługi prowadzenia sprzedaży towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, tj. odzieży, obuwia, nakryć głowy, programów komputerowych, aplikacji mobilnych,
aplikacji komputerowych do pobrania, magnesów dekoracyjnych,
gier komputerowych, zapisanych nośników dźwięku i obrazu, gier,
zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów papierowych, kubków, długopisów, ołówków, przypinek, zawieszek, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, 41 usługi rozrywki
i nauczania, produkcja filmów i seriali, rozpowszechnianie filmów
i seriali, projekcja filmów, studia filmowe, montaż filmowy, prezentacja filmów, organizacja teleturniejów i konkursów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji,
Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików
MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez
artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów,
realizowanie rozrywki w postaci seriali.
(111) 339223
(220) 2020 08 17
(210) 517183
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) FIGAS MAREK PPU FIDROB, Słupy Duże (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fidrob
(510), (511) 1 nawozy, 4 paliwo z biomasy, 31 ściółka dla zwierząt.
(111) 339224
(220) 2020 08 17
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732)	GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLANE

(210) 517188
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(540)

(591) czarny, czerwony, biały, złoty
(531) 29.01.14, 26.04.16, 26.04.22, 23.05.05, 23.05.11, 27.05.05,
27.05.11, 27.05.17, 03.07.17
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe.
(111) 339225
(220) 2020 08 18
(210) 517236
(151) 2021 01 20
(441) 2020 10 05
(732) PLUCIŃSKI MACIEJ MEDIAWAY, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) love and hate
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, perfumowane wody toaletowe,
mydła perfumowane, kremy perfumowane, środki perfumeryjne
i zapachowe, kremy ochronne, krem przeciwzmarszczkowy, kremy
samoopalające, kremy do twarzy, krem do włosów, krem pod oczy,
krem do rąk, kosmetyki w postaci kremów, mydła w kremie, błyszczyki do ust, eyelinery, fluid do makijażu, kolorowe kosmetyki do oczu,
korektor do twarzy, kosmetyki do brwi, korektory pod oczy, kredka
do oczu, kredki do oczu, kredki do makijażu oczu, ołówki do brwi,
maski kosmetyczne, podkład do makijażu, pomadki do ust, preparaty do makijażu twarzy i ciała, preparaty koloryzujące do brwi,
róż, róże, puder do twarzy, produkty powlekające usta [kosmetyki],
środki do makijażu oczu, mydła, środek do mycia rąk, olejek do kąpieli, piany do kąpieli, dezodoranty, antyperspiranty do użytku osobistego, dezodoranty do użytku osobistego, balsamy do ciała, brokat
do paznokci, emalia do paznokci, kremy kosmetyczne odżywcze,
lakiery do paznokci, masło do ciała, maseczki do ciała, nielecznicze
balsamy do ust, mleczka kosmetyczne, mleczka do ciała, nielecznicze mleczka, odżywki do ust, olejki do ciała, płyn do twarzy, płyn
do kąpieli, płyn do golenia, lakiery do paznokci, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do włosów, lakier do włosów, maseczki
do włosów, odżywki do włosów, płyny do stylizacji, olejki do włosów,
szampony do włosów, szampony, farby do włosów, tonik do włosów,
wosk do włosów, kremy po goleniu, emulsje do depilacji, balsam
po goleniu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 25 bielizna,
bielizna osobista, bielizna damska, halki [bielizna], bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, damska bielizna, bielizna jednorazowa,
bielizna ciążowa, długa bielizna, body [bielizna], gorsety [bielizna],
bielizna nocna, bielizna [część garderoby], bielizna wchłaniająca
pot, bielizna dla niemowląt, bielizna dla kobiet, męska bielizna jednoczęściowa, ciążowa bielizna nocna, bokserki damskie [bielizna],
gorsety [bielizna damska], suspensorium [bielizna osobista], bielizna
dla mężczyzn, bielizna osobista [część garderoby], bielizna osobista
z dzianiny, ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami],
jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami] połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], wstawki do bielizny
[części odzieży], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], podwiązki, podwiązki do skarpetek, bielizna damska typu body, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskiej, kąpielówki, płaszcze kąpielowe,
czepki kąpielowe, sandały kąpielowe, spodenki kąpielowe, pantofle
kąpielowe, szorty kąpielowe, kostiumy kąpielowe, wstawki do kostiumów kąpielowych [części odzieży], kostiumy kąpielowe dla mężczyzn
i kobiet, okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, płaszcze kąpielowe z kapturem,
kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, stroje kąpielowe monikini, kąpielowe
kostiumy, odzież, odzież gotowa, odzież dziana, halki [odzież], odzież
codzienna, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież modelująca,
odzież haftowana, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, obuwie,
akcesoria na szyję, rajstopy, rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby
pończosznicze], wstawki do rajstop [części odzieży], rajstopy bez pięt,
wełniane rajstopy, rajstopy sportowe, pończochy, pięty do pończoch,
pończochy wchłaniające pot, skarpetki i pończochy, wstawki do pończoch [części odzieży], pasy do pończoch dla mężczyzn, majtki, majtki
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damskie, majtki wyszczuplające, majtki dziecięce [odzież], majtki dla
niemowląt, majtki przypominające szorty z luźną nogawką, body
[odzież], halki, półhalki, krótkie halki, spodenki halkowe, długie luźne halki, sukienki damskie, suknie ślubne, podwiązki ślubne, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
kosmetycznych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach
w zakresie kosmetyków, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich
produktów kosmetycznych, sprzedaż detaliczna w zakresie perfum,
sprzedaż hurtowa w zakresie perfum.

(111) 339226
(220) 2020 08 18
(210) 517251
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732)	SIEDLIŃSKI TOMASZ RARE EVERYWHERE, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rareeverywhere
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(111) 339227
(220) 2020 08 18
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) CELL-FAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cellfast
(540)

(210) 517259

(591) granatowy, niebieski
(531) 05.03.13, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 ostrza i żyłki do kosiarek, kosiarki, 8 kosiarki ogrodowe ręczne, narzędzia o napędzie ręcznym, narzędzia do ręcznego
niszczenia chwastów, noże ogrodnicze do przycinania roślin, nożyce ogrodnicze, przycinacze do drzew, sekatory, siekiery, narzędzia
ręczne dla ogrodnictwa, 11 instalacje automatyczne do podlewania
i nawadniania kwiatów i roślin, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne,
wyciągi kominowe, lampiony, ogrodowe lampy oświetleniowe, instalacje wentylacyjne, armatura do regulacji urządzeń i przewodów
wodnych lub gazowych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, wężownice jako części instalacji grzewczych i chłodniczych, zawory termostatyczne, zaślepki do grzejników, instalacje wodociągowe, zraszacze automatyczne ogrodowe, aparatura i urządzenia chłodnicze,
w tym chłodnice do pieców, wymienniki ciepła, kanały kominowe, 17
armatura niemetalowa do przewodów powietrza, węże do chłodnic,
niemetalowe rury, niemetalowe złączki do rur, niemetalowe osłony
do rur, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki do rur, folie
z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, materiały izolacyjne,
liny gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, armatura niemetalowa do przewodów wody, węże brezentowe, uszczelki do cylindrów, izolacyjne folie metalowe, kauczuk ciekły
[depolimeryzowany], kauczuk syntetyczny, lateks, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, podkładki z gumy lub fibry, uszczelki
do połączeń, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, wypeł-
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nienia do złączy rozprężnych, roztwór kauczukowy, zbrojenia niemetalowe do rur, surowa lub półprzetworzona guma, taśmy izolacyjne,
taśmy uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, włókna z tworzyw sztucznych
nie dla włókiennictwa, uszczelki, materiały uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, pierścienie uszczelniające, materiały
na uszczelnienia okien i drzwi, substancje do izolacji przeciw wilgoci
w budynkach, uszczelnienia wodoodporne, wypełnienia do złącz
rozprężnych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub
z fibry, giętkie przewody niemetalowe, węże do podlewania, 21 zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, zraszacze do węży ogrodowych, dysze do węży zraszających, donice, przyrządy do podlewania,
spryskiwacze, zraszacze, podpórki na kwiaty, rękawice do ogrodnictwa, doniczki, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z materiałami
chemicznymi, budowlanymi, ogrodniczymi i wyrobami z tworzyw
sztucznych (usługi zarządzania), dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie wystaw i pokazów towarów, promowanie
sprzedaży, badanie rynku, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt,
badania marketingowe, oferowanie w mediach produktów, oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu, handlowe
wyceny, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, outsourcing, pokazy towarów, usługi porównywania cen,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 339228
(220) 2020 03 04 K
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) Zavod Bulbash LLC, Vendelevo (BY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GREEN LINE
(540)

(210) 517328

(591) biały, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gorzkie nalewki, brandy, likiery, wódka, whisky, wino, alkohole destylowane, wymieszane napoje alkoholowe.
(111) 339229
(220) 2020 08 20
(210) 517339
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) QUIZIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UD ONE UnitDoseOne
(540)

(591) szary, biały, ciemnoczerwony
(531) 25.05.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 zautomatyzowane maszyny do pakowania, etykietowania, przechowywania, przenoszenia oraz dystrybucji produktów,
w szczególności produktów farmaceutycznych, 20 modułowe regały
do przechowywania produktów, w szczególności produktów farmaceutycznych.

(111) 339230
(220) 2020 08 20
(151) 2021 03 05
(441) 2020 10 12
(732) KULMA ANDRZEJ, Jagodno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIÓD OD KULMY
(540)

Nr 15/2021
(210) 517349

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 30 miód, miód naturalny, naturalny miód dojrzały, cukier,
miód, melasa, surowe plastry miodu, miód [do celów spożywczych],
miód biologiczny do spożycia przez ludzi, mleczko pszczele, kit
pszczeli, propolis (kit pszczeli) spożywczy, naturalne substancje słodzące, propolis, słodkie pasty do smarowania [miód], syropy i melasa,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: miód, miód naturalny, naturalny miód dojrzały, cukier, miód,
melasa, surowe plastry miodu, miód [do celów spożywczych], miód
biologiczny do spożycia przez ludzi, mleczko pszczele, kit pszczeli,
propolis (kit pszczeli) spożywczy, naturalne substancje słodzące, propolis, słodkie pasty do smarowania [miód], syropy i melasa.
(111) 339231
(220) 2020 09 15
(210) 518388
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732)	HH COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HH Hollywood Hair
(540)

(591) czarny, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi fryzjerskie.
(111) 339232
(220) 2020 06 22
(210) 512902
(151) 2021 03 25
(441) 2020 12 07
(732) ŚLIWKA SYLWIA BUMERANK, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ARCHITEKT DUSZY
(510), (511) 41 multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet,
multimedialne wydania magazynów, pisanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], publikacja czasopism, publikacja i redagowanie
książek, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek i recenzji, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, publikowanie tekstów,
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi pisania
blogów, usługi pisania tekstów, usługi publikacji, usługi w zakresie
publikowania online, usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów,
wydawanie czasopism, wydawanie gazet, wydawanie audiobooków,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie
katalogów, wydawanie prospektów, edukacja, dostarczanie informacji edukacyjnych, akademie, edukacja [nauczanie], kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, kursy samoświadomości [szkolenia],
podyplomowe kursy szkoleniowe, zapewnianie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, organizowanie kursów
szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, kursy w zakresie
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rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, kursy szkoleniowe w zakresie
rozwoju osobistego, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających,
prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, usługi doradztwa dotyczące
opracowywania kursów szkoleniowych, trening rozwoju osobistego,
kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, usługi edukacyjne
w zakresie rozwoju duchowego, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, publikowanie książek, publikowanie multimedialne
książek, publikowanie książek instruktażowych, usługi w zakresie
publikacji książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, prowadzenie sesji szkoleniowych, prowadzenie sesji terapeutycznych, prowadzenie sesji szkoleniowych online, usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, usługi edukacyjne
w zakresie terapii.

(111) 339233
(220) 2020 09 25
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) KRZYK ŁUKASZ, Kocmyrzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	S SHOUT
(540)

(210) 518732

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież
codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież dla małych
dzieci, odzież do biegania, odzież do spania, odzież dziana, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież gotowa,
odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca, odzież niemowlęca, odzież nieprzemakalna, odzież przeciwdeszczowa, odzież pluszowa, odzież rekreacyjna, odzież robocza, odzież skórzana, odzież
treningowa, odzież wełniana, odzież wieczorowa, odzież w stylu
sportowym, odzież wiatroszczelna, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn,
odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla pań, odzież
wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież
ze skóry, stroje sportowe, stroje wizytowe, ubrania codzienne, 35
usługi w zakresie poradnictwa handlowego i usługi informacyjne dla
konsumentów, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób
trzecich do zakupu odzieży, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
(111) 339234
(220) 2020 09 25
(210) 518740
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) CHOWANIEC ADAM BLACK AND WHITE ROSE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Black & White Rose
(540)

(591) czarny, szary, purpurowy
(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 samoprzylepne etykiety drukowane, etykiety z papieru lub kartonu, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, zaproszenia, zaproszenia na przyjęcia, drukowane zaproszenia,
dekoracyjne naklejki na kaski, naklejki, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały szkoleniowe, materiały drukowane
do celów instruktażowych, drukowane zabawne etykiety na butelki
z winem, etykiety adresowe, etykiety na nalewki, etykiety na alkohole domowe, etykiety na przyprawy, przetwory domowe, naklejki
do gospodarstwa domowego, naklejki motoryzacyjne .

(111) 339235
(220) 2020 09 24
(210) 518741
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) MAKAREWICZ EDWARD ZIEL-BRUK MAKAREWICZ, Płoty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIEL-BRUK
(540)

(591) zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, budowlane
materiały niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, budowlany
kamień, materiały do budowy i pokryć drogi, materiały do pokryć
nawierzchni drogi, płyty drogowe niemetalowe, płyty budowlane
niemetalowe, płyty niemetalowe, 37 układanie nawierzchni drogowych.
(111) 339236
(220) 2020 09 24
(210) 518745
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) RYBA PIOTR P.R. INTERNATIONAL SERVICE & SALES,
Jakubowice Konińskie-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Donuts MINI PĄCZKI
(540)

(591) biały, błękitny, ciemnobrązowy, różowy, żółty, czarny
(531) 08.01.09, 08.01.10, 08.01.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 ciastka, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe
do dekoracji, ciasta, ciasto ( masa do pieczenia), ciasto na słodkie
wypieki, pączki, donuty produkowane na miejscu na bazie jogurtu
naturalnego, smażone na certyfikowanej amerykańskiej fryturze sojowej, podawane na ciepło z polewami i cukrem pudrem, 43 obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem i produktami i transportem,
food truck.
(111) 339237
(220) 2020 09 24
(210) 518782
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Bakoma AVE VEGE MANGO
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(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, brązowy, pomarańczowy,
czerwony, żółty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.07.14, 19.03.01, 19.03.25,
25.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jogurty, jogurty na bazie mleka sojowego, owsianego,
kokosowego, migdałowego, ryżowego.

Nr 15/2021

o działalności gospodarczej, rekrutacja pracowników, 36 usługi finansowe i monetarne, bankowość, 37 konserwacja sprzętu komputerowego (hardware), instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego,
42 projektowanie, opracowanie i rozbudowa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i sieci komputerowych, w tym
serwerów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja i konfiguracja oprogramowania komputerowego, hosting stron komputerowych dla osób trzecich, usługi doradcze
w dziedzinie technologii dotyczące sieci komputerowych.

(111) 339240
(220) 2020 09 24
(210) 518789
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 30
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Bakoma AVE VEGE O SMAKU WANILIOWYM OWSIANY
(540)

(111) 339238
(220) 2020 09 24
(210) 518785
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 30
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Bakoma AVE VEGE Deser SMAK CZEKOLADA
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, jasnobrązowy, ciemnobrązowy,
czarny, biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 08.01.11, 08.01.19, 08.01.22, 19.03.25,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 desery na bazie mleka sojowego, owsianego, kokosowego, migdałowego, ryżowego.
(111) 339239
(220) 2020 09 24
(210) 518786
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) Bankernes EDB Central A.m.b.A., Roskilde (DK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bec
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy kontrolne i edukacyjne, optyczne, magnetyczne i elektroniczne nośniki danych, płyty CD-ROM,
sprzęt do przetwarzania danych, sprzęt komputerowy i urządzenia
peryferyjne do niego, programy i oprogramowanie komputerowe,
publikacje elektroniczne do pobrania, rozprowadzane on-line lub
za pomocą sieci multimedialnych, elektroniczne sieci referencyjne
i bazy danych, wyżej wymienione towary również do użytku z pocztą
elektroniczną i Internetem, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
czynności biurowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie bazami danych, informacja

(591) jasnozielony, ciemnozielony, jasnobrązowy, ciemnobrązowy,
żółty, pomarańczowy, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko owsiane, napoje na bazie mleka owsianego, jogurty na bazie mleka owsianego.
(111) 339241
(220) 2020 09 24
(210) 518791
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 30
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Bakoma AVE VEGE O SMAKU CZEKOLADOWYM OWSIANY
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, jasnobrązowy, ciemnobrązowy,
biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 08.01.11, 08.01.19, 08.01.22, 19.03.01,

Nr 15/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mleko owsiane, napoje na bazie mleka owsianego, jogurty na bazie mleka owsianego.
(111) 339242
(220) 2020 09 24
(210) 518792
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 30
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Bakoma AVE VEGE O SMAKU NATURALNYM RYŻOWY
(540)
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mi handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania
programów promocyjnych, usługi badania opinii społecznej, usługi badania rynku, usługi uzyskiwania i systematyzowania danych
do komputerowych baz danych, usługi kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, usługi wyszukiwania informacji dla osób
trzecich, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów
reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, prenumerata
czasopism dla osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych,
informacja o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: dystrybucji gazet i czasopism: dostarczania i przechowywania paczek i korespondencji, transportu samochodowego, usługi kurierskie listów
i towarów, dostarczania przesyłek pocztowych, gazet i czasopism.

(111) 339244
(220) 2020 09 25
(210) 518820
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) NATUREUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Natureum w trosce o przyszłe pokolenia
(510), (511) 1 nawozy, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin.

(591) jasnozielony, ciemnozielony, jasnobrązowy, ciemnobrązowy,
biały, niebieski
(531) 05.03.13, 05.03.14, 19.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko ryżowe, napoje na bazie mleka ryżowego, jogurty na bazie mleka ryżowego.
(111) 339243
(220) 2020 09 25
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) KOCOŃ PIOTR ŚWIAT PRZESYŁEK, Nysa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT PRZESYŁEK
(540)

(111) 339245
(220) 2020 09 25
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) NATUREUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 518821

(210) 518808

(591) żółty, czarny, biały
(531) 29.01.13, 05.07.02, 03.01.08, 26.01.03
(510), (511) 1 nawozy, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin.
(531) 27.05.01, 24.09.07
(510), (511) 6 skrzynki i pojemniki metalowe na listy, 9 urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia
i instrumenty elektryczne oraz elektroniczne do komunikacji oraz
telekomunikacji, urządzenia i instrumenty do przesyłania, zachowywania i odbierania danych i informacji, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie
komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej,
bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe dla przechowywania
i przetwarzania danych, komputery i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie
danych, elektroniczne urządzenia kryptograficzne, elektroniczne
tablice ogłoszeniowe, 16 znaczki pocztowe, katalogi, materiały
drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane,
kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania,
zeszyty, kartki okolicznościowe, karton, wyroby z kartonu, papeteria,
karty pocztowe, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwa-

(111) 339246
(220) 2020 09 25
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732)	EMKA SPÓŁKA AKCYJNA, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m EMKA S.A.
(540)

(210) 518833

(591) czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 sprzedaż produktów i artykułów medycznych,
w szczególności: pojemników na odpady medyczne, worki na odpady medyczne, rękawiczki jednorazowe, preparaty do dezynfekcji,
maseczki ochronne, maseczki chirurgiczne, jednorazowych pokrowców na zagłówki medyczne, jednorazowe serwety ochronne stomatologiczne, podkłady medyczne, śliniaki zabiegowe stomatologiczne, wkłady stomatologiczne do spluwaczek, rękawy do sterylizacji
parowej, torebki do sterylizacji parowej, marketing zapachowy, 39
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odbiór i transport odpadów medycznych i weterynaryjnych, 40
unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych, 43 wypożyczanie mat wejściowych.

(111) 339247
(220) 2020 09 28
(210) 518851
(151) 2021 02 26
(441) 2020 11 02
(732) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POP sztos
(540)

(591) biały, żółty, różowy, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, 35 reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem Internetu, 41
organizacja koncertów, imprez rozrywkowych.
(111) 339248
(220) 2020 09 28
(210) 518854
(151) 2021 02 26
(441) 2020 11 02
(732)	STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA PINOT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	STUDIO54
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 339249
(220) 2020 09 28
(210) 518855
(151) 2021 02 26
(441) 2020 11 02
(732) FIRMA HANDLOWA ILSCY SPÓŁKA JAWNA, Wschowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CASU
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, dyplomatki, aktówki na dokumenty,
aktówki, teczki, aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, aktówki [wyroby skórzane], aktówki [wyroby ze skóry],
etui do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety okresowe, etui na karty kredytowe, etui na karty
kredytowe [portfele], etui na karty kredytowe wykonane ze skóry,
etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [portfele], etui
na karty wykonane z imitacji skóry, etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze
z imitacji skóry, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui na wizytówki w postaci portfeli, etui z imitacji skóry, futerały przenośne
na dokumenty, kopertówki, kopertówki [małe torebki], małe plecaki,
małe damskie torebki bez rączki, małe torebki kopertówki, małe torby dla mężczyzn, małe portmonetki, parasole i parasolki, parasole,
parasole dla dzieci, parasole nieprzemakalne, plecaki, pasy na ramię,
paski do torebek na ramię, paski naramienne, paski skórzane do bagażu, paski pod brodę skórzane, parasolki i duże parasole, plecaki
turystyczne, pokrowce na parasole, pokrowce na parasolki, portfele, portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele na karty
wizytowe, portfele na nadgarstek, portfele skórzane, portfele wraz
z etui na karty, portfele z metali szlachetnych, portfele z przegródkami na karty, portmonetki, portmonetki skórzane, portmonetki wielofunkcyjne, portmonetki jako wyroby ze skóry, przywieszki do bagażu, skórzane portfele na karty kredytowe, stylowe torebki, teczki
i aktówki, teczki, torby, torby i portfele skórzane, torby na ramię, torby na zakupy, torby podróżne [podręczne], torebki do przewieszania
przez ramię, torebki do ręki, torebki męskie, torebki na biodra [nerki],
torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, torebki-paski, torebki, portmonetki i portfele, torebki wieczorowe, torebki wykonane
z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, walizki z kółkami, walizki
skórzane, walizki podróżne, walizki na pobyt jednodniowy, walizy, 25
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baletki, balerinki [obuwie], obuwie, obuwie codzienne, obuwie gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie gumowe, obuwie damskie,
kalosze [obuwie], obuwie plażowe, obuwie codziennego użytku,
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie
na plażę, obuwie do celów rekreacji, obuwie inne niż sportowe, buty
treningowe [obuwie sportowe], buty tenisowe [obuwie sportowe],
obuwie męskie i damskie, kalosze [wkładane na obuwie], chodaki
drewniane, japonki, mokasyny, kapcie skórzane, skarpetki noszone
jako kapcie, tenisówki, tenisówki na koturnie, odzież, topy (odzież),
odzież dziecięca, paski [odzież], odzież męska, golfy [odzież], odzież
gotowa, szorty [odzież], kurtki [odzież], swetry [odzież], odzież rekreacyjna, rękawiczki [odzież], chusty [odzież], odzież gimnastyczna,
odzież sportowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież codzienna, szaliki [odzież], kombinezony [odzież], odzież dżinsowa, kaptury [odzież],
odzież nieprzemakalna, nauszniki [odzież], odzież skórzana, odzież
dziewczęca, okrycia wierzchnie [odzież], paski skórzane [odzież],
odzież dla chłopców, odzież do biegania, rękawiczki jako odzież,
odzież ze skóry, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla chłopców,
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, okrycia głowy
z daszkiem, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], nakrycia głowy dla dzieci, czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, czapki damskie [nakrycia głowy], czapki [nakrycia głowy], daszki
[nakrycia głowy], 35 administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z galanterią, usługi sprzedaży handlowej
w związku z galanterią, sprzedaż obuwia, odzieży i galanterii za pośrednictwem portali internetowych.

(111) 339250
(220) 2020 09 28
(151) 2021 02 26
(441) 2020 11 02
(732) BATOSZ KAMIL MAUFER, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIFAL
(540)

(210) 518858

(591) ciemnoszary, żółty
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny budowlane do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, do robot ziemnych, budowlane,
dla przemysłu, wydobywczego i górnictwa, 37 przegląd maszyn,
instalacja maszyn, renowacja maszyn, czyszczenie maszyn, naprawa
maszyn, 42 kalibrowanie maszyn, testowanie maszyn.
(111) 339251
(220) 2020 09 28
(210) 518859
(151) 2021 02 26
(441) 2020 11 02
(732) BATOSZ KAMIL MAUFER, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIFAL
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny budowlane do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, do robot ziemnych, budowlane,
dla przemysłu, wydobywczego i górnictwa, 37 przegląd maszyn,
instalacja maszyn, renowacja maszyn, czyszczenie maszyn, naprawa
maszyn, 42 kalibrowanie maszyn, testowanie maszyn.
(111) 339252
(151) 2021 02 26

(220) 2020 09 28
(441) 2020 11 02

(210) 518860

Nr 15/2021
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(732)	STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JELEŃ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 339253
(220) 2020 09 30
(210) 518897
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) TKF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTIDIAG PRO+
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 14.07.09, 15.07.04, 24.17.05, 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 diagnostyczna aparatura testująca, inna niż do celów
medycznych, przyrządy do diagnozy [do celów naukowych], ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne do celów laboratoryjnych,
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia
do diagnozy [w celach naukowych], urządzenia testujące do celów
diagnostycznych, inne niż do celów medycznych, testery płynu
hamulcowego, urządzenia diagnostyczne do silników, karty interfejsowe do urządzeń przetwarzających dane, karty interfejsowe
do urządzeń przetwarzania danych w postaci obwodów drukowanych, urządzenia do testowania baterii, urządzenia do testowania
silników spalinowych wewnętrznego spalania, urządzenia do testowania skrzyń biegów w pojazdach, urządzenia i przyrządy testujące,
urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, próbniki skanujące, inne niż do celów medycznych, akumulatory do pojazdów, rozruszniki akumulatorowe, ładowarki dla akumulatorów, kwasomierze
do akumulatorów, kable rozruchowe do akumulatorów, urządzenia
do ładowania akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ładowarki do akumulatorów do pojazdów
silnikowych, ładowarki do baterii, ładowarki baterii elektrycznych,
urządzenia do ładowania baterii, peryferyjne urządzenia komputerowe, układy scalone, elektroniczne układy scalone, pomiarowe
(urządzenia-), urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe zawartości, ultradźwiękowe urządzenia
pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, gazometry [urządzenia pomiarowe], urządzenia pomiarowe elektryczne, elektryczne
urządzenia pomiarowe, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki,
programy narzędziowe do przeprowadzania diagnostyki systemów
komputerowych, ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne, inne
niż do celów medycznych, urządzenia do diagnozowania instalacji
elektrycznych, elektryczne przyrządy testujące, próbniki do testowania, inne niż do celów medycznych, przenośne urządzenia testujące,
testery świec żarowych, testery układów elektrycznych, urządzenia do testowania hamulców, urządzenia do testowania hamulców
w pojazdach, urządzenia do testowania i kontroli jakości, sondy
do testowania obwodów scalonych, sondy ultradźwiękowe, inne
niż do celów medycznych, skanery [urządzenia do przetwarzania
danych], aparatura interfejsowa do komputerów, elektryczne kable
interfejsowe, adaptery, adaptery do wtyczek, kable do baterii, kable
elektroniczne, kable połączeniowe, kable rozruchowe do silników,
mierniki, mierniki elektroniczne, mierniki prądu, mierniki uniwersalne, mierniki ciśnienia w oponach, czujniki ciśnienia w oponach, przyrządy do pomiaru ciśnienia w oponach, sygnalizatory automatyczne
spadku ciśnienia w oponach pojazdów, komputery przenośne [laptopy], tablety, komputer tablet, urządzenia do wyświetlania wyników
[elektryczne], wyświetlacze, wyświetlacze temperatury, prostowniki
elektryczne, prostowniki, pirometry, mikrokomputery, urządzenia
mikrokomputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, czujniki ciśnienia, czujniki,
detektory i instrumenty monitorujące, elektroniczne czujniki kontroli do silników, kamery endoskopowe do celów przemysłowych,
grubościomierze, grubościomierze ultradźwiękowe, oscyloskopy,
testery elektryczne [próbniki napięcia], próbniki do badania, inne
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niż do celów medycznych, urządzenia GPS, urządzenia nawigacyjne
GPS, urządzenia systemu GPS, odbiorniki do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], urządzenia do automatycznej regulacji,
urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do regulacji
paliwa, urządzenia do regulacji prędkości, analizatory spalin, testery
emisji spalin do silników dieslowych.

(111) 339254
(220) 2020 09 29
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) PRZYGODY 4X4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przygody4x4.pl
(540)

(210) 518912

(591) czerwony, czarny
(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.02.07, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, prezentacje
towarów i usług, organizowanie i prowadzenie targów związanych
z działalnością wydawniczą, prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi reklamowe
w zakresie turystyki i podróży, promowanie zawodów i wydarzeń
sportowych, reklama i usługi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, reklama i marketing, prowadzenie wystaw w celach reklamowych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych],
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych,
dystrybucja broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 39 organizacja wycieczek, organizacja
wycieczek turystycznych, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, usługi
w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, wypożyczanie
środków transportu, organizacja i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwacja podróży, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży,
profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, rezerwacja miejsc
na transport pojazdami silnikowymi, udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących tras
samochodowych, udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie informacji na temat transportu samochodowego, udzielanie informacji na temat usług kierowania pojazdami, udzielanie informacji
turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, organizowanie
transportu, organizowanie transportu i podróży, transport drogowy,
transport lądowy, transport samochodowy, usługi transportowe,
usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi prowadzenia
pojazdów, usługi w zakresie organizowania transportu, organizowanie wycieczek, usługi w zakresie planowania wycieczek, zapewnianie
transportu pasażerów drogą lądową, usługi transportu drogowego dla
pasażerów, informacja o transporcie, rezerwacja transportu, transport
pasażerski, rezerwacja miejsc na podróż, dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, wypożyczanie samochodów, usługi przewodników turystycznych, udzielanie informacji turystycznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi
organizowania wycieczek, informacja turystyczna, usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, usługi biura turystycznego
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w celu rezerwacji podróży, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów,
rezerwacja samochodów do wynajęcia, usługi rezerwacji podróży
turystycznych, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem pojazdów,
wynajem samochodów, organizowanie wynajmu pojazdów, wypożyczanie części pojazdów, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania
pojazdów, 41 organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
wykładów, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie seminariów,
organizowanie zawodów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, nauka jazdy, informacja o edukacji, publikowanie książek, czasopism, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych,
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wydawanie przewodników turystycznych, kursy edukacyjne w dziedzinie
branży turystycznej, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, usługi rekreacyjne, obozy
rekreacyjne, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, organizowanie
zajęć rekreacyjnych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
usług i obiektów rekreacyjnych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajem sprzętu sportowego, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikowanie materiałów drukowanych,
innych niż teksty reklamowe, organizowanie konferencji związanych
z reklamą, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie czasopism, wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych.

(111) 339255
(220) 2020 09 29
(210) 518913
(151) 2021 03 18
(441) 2020 11 30
(732)	GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tower Acu
(510), (511) 11 aparaty, urządzenia, instalacje i zbiorniki grzewcze, zasobniki ciepłej wody użytkowej.
(111) 339256
(220) 2020 09 29
(210) 518914
(151) 2021 03 19
(441) 2020 11 30
(732)	GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tower Grand
(510), (511) 11 aparaty, urządzenia i instalacje grzewcze, zbiorniki i/
lub wymienniki przeznaczone do pomp ciepła.
(111) 339257
(220) 2020 09 29
(210) 518921
(151) 2021 03 19
(441) 2020 11 30
(732)	HUTA MAŁAPANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozimek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HM 1754
(540)

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 gzymsy (formy, odlewy) metalowe, 11 zawory do rur
i rurociągów.

Nr 15/2021

(111) 339258
(220) 2020 09 29
(210) 518925
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) ZIMOWSKI MACIEJ SUENO SURF, Olszewnica Stara (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUEÑO SURF
(540)

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski
(531) 01.15.24, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 39 planowanie podróży, organizowanie podróży, rezerwowanie podróży, organizowanie podróży samolotowych, usługi
w zakresie podróży, usługi biur podróży, organizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie wycieczek zagranicznych, organizowanie transportu dla podróżnych, 41 nauka w zakresie sportu,
prowadzenie kursów instruktażowych, organizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, kursy edukacyjne
dotyczące zajęć sportowych.
(111) 339259
(220) 2020 09 30
(210) 518948
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732)	Skinfood co., ltd., Miyang-myeon Anseong-si (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNE MEILLEURE PEAU PAR LA NOURRITURE 1957
(540)

(531) 04.01.02, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, szminki, płyny do demakijażu, chusteczki
nasączane preparatami do demakijażu, kremy do ciała, preparaty do oczyszczania skóry, pianka czyszcząca, kosmetyki do skóry,
szampony nielecznicze, kredka do oczu, kosmetyczne maseczki
do twarzy, preparaty do prania, kremy kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne do produkcji preparatów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt,
nielecznicze, pasta do zębów, perfumy, peelingi inne niż do użytku
medycznego, odżywki do włosów, mydło kosmetyczne, puder prasowany, wkłady do pudru, odżywki do paznokci, lakiery do paznokci,
zmywacze do paznokci.
(111) 339260
(220) 2020 09 30
(210) 518949
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732)	Skinfood co., ltd., Miyang-myeon Anseong-si (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SKINFOOD 1957
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, szminki, płyny do demakijażu, chusteczki
nasączane preparatami do demakijażu, kremy do ciała, preparaty do oczyszczania skóry, pianka czyszcząca, kosmetyki do skóry,
szampony nielecznicze, kredka do oczu, kosmetyczne maseczki
do twarzy, preparaty do prania, kremy kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne do produkcji preparatów
kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, nielecznicze, pasta do zębów, perfumy, peelingi inne niż do użytku medycznego, odżywki do włosów, mydło kosmetyczne, puder prasowany, wkłady do pudru, zmywacze do paznokci, odżywki do paznokci,
lakiery do paznokci.

Nr 15/2021
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(111) 339261
(220) 2020 09 30
(210) 518974
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JAGODOWY CHRUŚNIAK
(510), (511) 31 świeże owoce.
(111) 339262
(220) 2020 09 30
(210) 518979
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) ILISIŃSKA MONIKA, Kartuzy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Porcelanowy Szał
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa
domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia,
wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne.
(111) 339263
(220) 2020 10 01
(210) 519018
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) NOWA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Noc Wieżowców
(510), (511) 35 organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, promowanie wydarzeń specjalnych, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 41 usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych.
(111) 339264
(220) 2020 10 01
(210) 519082
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) CZARNY GROŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzyki (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, czarny, zielony, czerwony, niebieski, żółty,
pomarańczowy
(531) 03.07.08, 03.07.24, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.15
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami, marketing, reklama, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, telemarketing,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja produktów
do celów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, oferowanie i wynajem
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, promowanie wydarzeń specjalnych, testowanie marki, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie
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biznesowe klubami sportowymi i restauracjami, zarządzanie programami
lojalnościowymi, 41 usługi świadczone przez kluby zdrowia [poprawianie
kondycji], organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, narad, spotkań, balów, organizowanie i obsługa
wystaw innych niż reklamowe, usługi związane z organizacją wypoczynku, rozrywka, parki rozrywki, organizowanie konkursów rozrywkowych, usługi lunaparków, usługi parków rozrywki, planowanie przyjęć
rozrywkowych, rezerwacja miejsc na widowiska, organizacja koncertów,
użytkowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], organizowanie zajęć sportowych na urządzeniach sportowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
rezerwacje biletowe na imprezy kulturalne i sportowe, centra rozrywki,
dyskoteki, edukacja, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, obsługa
obiektów sportowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie i prowadzenie zajęć, publikacje multimedialne, publikowanie drogą
elektroniczną, sport i fitness, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rekreacyjnych, usługi rekreacyjne, usługi rezerwacji
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi trenerskie, usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury,
wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych,
zajęcia sportowe, kulturalne i rekreacyjne, zapewnianie infrastruktury
rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, 43 hotele, usługi w zakresie prowadzenia hoteli i moteli,
usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, rezerwacje hotelowe, obsługa
turystów i podróżnych, obsługa przyjęć okazjonalnych, kawiarnie, restauracje, kafeterie i bary, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), organizowanie bankietów, ośrodki
wypoczynkowe, pensjonaty, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, zjazdy, targi, konferencje, wystawy, spotkania, bankiety i uroczystości
towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów na imprezy
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie
sal konferencyjnych, udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego,
usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, wynajem domków letniskowych, usługi kateringowe, 44 opieka zdrowotna,
niehospitalizacyjne placówki opieki medycznej, placówki rekonwalescencji w warunkach sanatoryjnych, masaże, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi sanatoryjne, prowadzenie punktów usługowych zapewniających
korzystanie z kąpieli i wszelkich udogodnień toaletowych, prowadzenie
gabinetów kosmetycznych, medycznych i salonów piękności, fizjoterapia,
udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, udostępnianie łaźni tureckich, usługi dietetyków, usługi kosmetyczne, usługi spa, usługi wizażystów, usługi w zakresie odchudzania, usługi solarium, usługi saun, usługi
salonów piękności, usługi salonów fryzjerskich, usługi sanatoriów.

(111) 339265
(220) 2020 10 05
(210) 519135
(151) 2021 02 22
(441) 2020 11 09
(732) REKORD SI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EZD JST
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zarządzania na miejscu,
42 instalacje oprogramowania komputerowego, udzielanie porad
technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym.
(111) 339266
(220) 2020 10 05
(210) 519145
(151) 2021 02 22
(441) 2020 11 09
(732) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKO?Logicznie!
(510), (511) 35 marketing ukierunkowany, pokazy towarów, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
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reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36 usługi bankowe
z dostępem bezpośrednim np. przez Internet-home banking, usługi
bankowe w zakresie oszczędności, lokaty kapitału, wymiana pieniędzy, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych, transakcje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, operacje bankowe, operacje walutowe, operacje finansowe, informacje bankowe,
informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, 41 edukacja, informacja o edukacji, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, pisanie tekstów, innych niż
reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(111) 339267
(220) 2020 10 15
(210) 519591
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) JAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jawczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VR VILLA RICCONA
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, domy turystyczne, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, kafeterie [bufety], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, wynajmowanie sal na zebrania, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi
rezerwacji pokojów.
(111) 339268
(220) 2020 10 21
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) KAROL TONDOS TONWOOD, Psary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tonWood
(540)

(210) 519746

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble, w tym meble: do mieszkania, do domu, biurowe,
szkolne, ogrodowe, ławy [meble], meble drewniane, nogi do mebli, nogi
do stołów, osprzęt niemetalowy do mebli, panele drewniane do mebli,
półki do kartotek [meble], pulpity [meble], stopki do mebli, taborety, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, stoły, w tym stoły
jadalniane, stoły do jadalni, podstawy stołów, stelaże stołów, stoliki kawowe, stoliki barowe, stoliki rtv, blaty stołowe, biblioteczki [regały na książki],
półki biblioteczne, drzwi do mebli, garderoby, kanapo-tapczany, kanapy,
komody, kredensy, krzesła, łóżeczka dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane,
przenośne biurka, stojaki do wieszania ubrań, stojaki na kapelusze, stojaki
na książki [meble], szafki do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa, toaletki, konsole, hokery.

(111) 339269
(220) 2020 08 25
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 30
(732)	Hochland SE, Heimenkirch (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHLEB & SER OD HOCHLAND
(540)

Nr 15/2021
(210) 517504

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
24.17.01, 08.03.08, 08.03.09, 08.01.01, 08.01.03, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06,
26.11.08, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 29 produkty mleczne, zwłaszcza sery i przetwory serowe, pasty do smarowania wykonane z sera i/lub przetwory serowe
ze składnikami niemlecznymi, masło, oleje i tłuszcze jadalne, produkty zastępcze na bazie tłuszczów roślinnych do produktów mlecznych,
dania gotowe przyrządzane z sera, gotowe sałatki, 30 kanapki z sałatką i/lub serem i/lub produktami serowymi i/lub mięsem i/lub rybą,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: produkty
mleczne, zwłaszcza sery i przetwory serowe, pasty do smarowania
wykonane z sera i/lub przetwory serowe ze składnikami niemlecznymi, masło, oleje i tłuszcze jadalne, produkty zastępcze na bazie
tłuszczów roślinnych do produktów mlecznych, dania gotowe przyrządzane z sera, gotowe sałatki, kanapki z sałatką i/lub serem i/lub
produktami serowymi i/lub mięsem i/lub rybą, dystrybucja produktów do celów reklamowych, pokazy towarów, usługi informacyjne
i doradcze dla konsumentów w zakresie sera i produktów serowych,
prezentacja towarów do sprzedaży detalicznej.
(111) 339270
(220) 2020 08 21
(210) 517366
(151) 2021 03 17
(441) 2020 10 12
(732)	ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MORLINY KĘSKI PIWNE
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, mięso wieprzowe, drób, wyroby
garmażeryjne z mięsa i podrobów, gotowe dania z mięsa, gotowe dania
składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik].
(111) 339271
(220) 2020 08 21
(210) 517373
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) JONEK BEATA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DAWSTAROLESNO, Stare Olesno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RB Ravio Bikes
(540)

(591) szary, biały, czarny
(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 rowery, rowery trekingowe, rowery górskie, rowery
szosowe, rowery składane, rowery elektryczne, rowery jednokołowe,
rowery sportowe, szosowe rowery wyścigowe, elektryczne rowery
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składane, opony rowerowe, koła rowerowe, bagażniki rowerowe,
siodełka rowerowe, łańcuchy rowerowe, dętki rowerowe, hamulce
do rowerów, ramy do rowerów, silniki do rowerów, części konstrukcyjne rowerów, przerzutki do rowerów, kierownice [rowerowa, motocyklowa], opony rowerowe bezdętkowe, kosze przystosowane
do rowerów, układy napędowe do rowerów, układy zawieszenia
do rowerów, układy napędowe [części rowerowe], uchwyty na bidony do rowerów, pompki do pompowania opon rowerów, siedzenia
dziecięce przystosowane do rowerów, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, szprychy do rowerów, błotniki do rowerów,
korby rowerowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów takich
jak: rowery, rowery trekingowe, rowery górskie, rowery szosowe,
rowery składane, rowery elektryczne, rowery jednokołowe, rowery
sportowe, szosowe rowery wyścigowe, elektryczne rowery składane,
opony rowerowe, koła rowerowe, bagażniki rowerowe, siodełka rowerowe, łańcuchy rowerowe, dętki rowerowe, hamulce do rowerów,
ramy do rowerów, silniki do rowerów, części konstrukcyjne rowerów,
przerzutki do rowerów, kierownice [rowerowa, motocyklowa], opony
rowerowe bezdętkowe, kosze przystosowane do rowerów, układy
napędowe do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, układy napędowe [części rowerowe], uchwyty na bidony do rowerów, pompki
do pompowania opon rowerów, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów,
szprychy do rowerów, błotniki do rowerów, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych.

(111) 339272
(220) 2020 08 24
(210) 517424
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUBĄDZIN DESIGN AWARDS
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia,
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towar/ w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
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wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną, administrowanie konkursami w celach reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, promowanie sprzedaży
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, 41 administrowanie [organizacja]
konkursami, konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka],
organizacja konkursów edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub
rozrywkowych], organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach
szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów
w Internecie, usługi rozrywkowe związane z konkursami, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych,
organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie spotkań
i konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie
konferencji edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie
konferencji, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi
w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, usługi w zakresie konferencji, prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, prowadzenie
wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe,
usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, konferencje (organizowanie i prowadzenie-), organizacja webinariów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami
w celach rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych.

(111) 339273
(220) 2020 08 24
(210) 517426
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUBĄDZIN DESIGN DAYS
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, betonu lub marmuru,
gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane
niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki
ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały
budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe,
sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich
jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
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zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych,
materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni
budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych,
płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni,
części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami,
płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych,
instalacjami i aparaturą sanitarną, administrowanie konkursami w celach
reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, 41 administrowanie [organizacja] konkursami, konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka],
organizacja konkursów edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów,
organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie
konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki,
organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie
konkursów w Internecie, usługi rozrywkowe związane z konkursami, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych,
organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie spotkań i konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji
edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie konferencji, usługi
w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi w zakresie wystaw dla
celów rozrywkowych, usługi w zakresie konferencji, prowadzenie wystaw
w celach rozrywkowych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych,
prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet,
konferencje (organizowanie i prowadzenie-), organizacja webinariów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji,
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach
rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych.

(111) 339274
(220) 2020 08 24
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) PLAYINBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODY WARECKIE 500 lat tradycji
(540)

(210) 517437

(591) zielony, beżowy
(531) 09.01.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, dżem śliwkowy,
dżemy malinowe, dżemy owocowe, dżemy truskawkowe, marmolady owocowe, marmolada, owoce gotowane, przecier jabłkowy, 32
soki, napoje bezalkoholowe.
(111) 339275
(220) 2020 08 24
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732)	LUTY ELŻBIETA SOFT&MED, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 517439
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(540)	Soft&med
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, reklama towarów i usług sprzedawców online
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, marketing
internetowy, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, marketing towarów i usług na rzecz innych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, promocja towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, agencje importowe i eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku, badania opinii publicznej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania
cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, statystyczne zestawienia, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
usługi w zakresie tworzenia marki, testowanie marki, usługi w zakresie
pozycjonowania marki, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie
wyceny marki, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki,
analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich,
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą
towarów, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, 39 usługi dystrybucyjne, dystrybucja
[transport] towarów drogą lądową, dystrybucja [transport] produktów
dla sprzedaży detalicznej, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, prowadzenie kursów,
zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach,
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, wyznaczanie standardów szkoleń, szkolenia dla dorosłych, organizowanie
programów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, warsztaty
w celach szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
wykładów, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, wykłady na temat umiejętności marketingowych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
wykładów w celach szkoleniowych, 42 usługi graficzne, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, usługi projektów graficznych, usługi projektowania grafiki komputerowej, projektowanie
graficzne materiałów promocyjnych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, renderowanie
grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), usługi projektowe
w zakresie opracowań graficznych, usługi ilustrowania graficznego
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na rzecz osób trzecich, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron
w Internecie, projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW w Internecie, badania w dziedzinie mediów społecznościowych,
44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała,
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie
porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało,
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu
z ciała, usługi mikrodermabrazji, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją
skóry, gabinety pielęgnacji skóry, salony fryzjerskie, usługi salonów
fryzjerskich, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, fryzjerstwo,
usługi fryzjerskie, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, stylizacja,
układanie włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów,
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi trwałej ondulacji włosów,
usługi rozjaśniania włosów, usługi prostowania włosów, usługi plecenia
włosów w warkocze, usługi obcinania włosów, usługi kręcenia włosów,
usługi farbowania włosów, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, odbudowa włosów, mycie włosów szamponem, kuracje
do włosów, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie].

(111) 339276
(220) 2020 08 24
(210) 517440
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) MALCZYŃSKI MICHAŁ FABRYKA UBEZPIECZEŃ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fabryka ubezpieczeń
(540)

(591) żołty, niebieski, zielony, biały
(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi aktuarialne,
usługi ubezpieczeniowe, wycena finansowa.
(111) 339277
(220) 2020 08 24
(210) 517459
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732)	EURO-SPEDYCJA MAJA MATUSZCZYK, IGA ŚWIEBODA
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dear Ursula
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, obuwie,
bielizna osobista, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów
detalicznych i hurtowych odzieży, nakryć głowy, okryć wierzchnich,
obuwia, bielizny osobistej, sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych części
odzieży, nakryć głowy, okryć wierzchnich i obuwia, reklamy radiowe
i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych,
zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy
rynkowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
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(111) 339278
(220) 2020 08 24
(210) 517461
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój STYL PL
(540)

(591) biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt (hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe
(software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane
i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego rodzaju
(z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4,
dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy z danymi, dyski kompaktowe audio
i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów
i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne,
dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków
komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone Z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery
nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne,
magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej,
modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy
dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy
komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki
informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy
komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych,
skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów,
sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy
magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne
do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
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nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety,
czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka), etui na okulary,
16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy,
prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe,
karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy,
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy,
materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje
graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek,
wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, artykuły
papiernicze, papier, tektura i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier
toaletowy, rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów,
pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem
mebli), worki do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub
z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii,
dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi
plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne,
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe,
magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy
dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy
komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki
informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy
komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych,
skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne,
taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń
elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony,
neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy
zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną
kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestro-
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wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD
i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki,
krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami,
rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały
drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi
przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania
czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny
model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji
magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów
i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele
reklamowe (bannery, billboardy), w tym w formie elektronicznej
w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów
zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu
ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie
na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów
czytelniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych
w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów,
opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych
badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych,
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usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów,
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych
dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa
i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób
trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym
za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji,
usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów
radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa
przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, sługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz danych
w sieciach komputerowych, transmisja, nadawanie i transmisja programów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych,
teletekstowych lub transmisji, transmisja treści cyfrowych w sieciach
danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum informacyjnego
do obsługi klienta związanego z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych
i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów, i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości internetowe-komunikatory internetowe), 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony
naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji
terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych,
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produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja
o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie
rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym
widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka
w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci
danych, w szczególności pobierania treści cyfrowych, strumieniowej
transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa,
inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach
kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm
wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych,
racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych,
kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje informacyjne
w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć
terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów
pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków
odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji o związanych z nimi
produktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy
systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi
w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów
technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, zarządzanie
serwerami, elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne
tworzenie kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania
danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników po pro-
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gramach, projektowanie i pisanie stron domowych i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów
serwerowni (server hosting), zapytania i badania w bazach danych
i w Internecie w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej
przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych.

(111) 339279
(220) 2020 08 24
(210) 517462
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 500 SZYFRO KRZYŻÓWEK 11 7 1 10 5 17 15 12 11
(540)

(591) biały, czarny, ciemnoróżowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt (hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe
(software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane
i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego rodzaju
(z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4,
dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy z danymi, dyski kompaktowe audio
i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów
i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne,
dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków
komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem,
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane,
kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych,
lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe,
magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane,
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo,
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telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety
audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe,
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje
radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące,
aplikacje na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne
(ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne,
okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie
papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy
ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki
z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami,
szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura
i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie serwetki
papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, rolki kuchenne
i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych,
materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny
do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii ko-
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mórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury,
czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty
tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane,
reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży
i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania
czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie
w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie
części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych,
usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją
wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego
pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie
kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi
w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie
i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, badania
preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi
w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu
i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
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trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów,
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych
dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa
i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób
trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo w zakresie składania zamówień, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie
badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku,
badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie
korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy),
w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie
dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu
magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych,
opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism,
sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich,
opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa
różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania
wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji
informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja
informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach

60

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych,
bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji
tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych
w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie
zamówień na towary i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo
w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyjnych
w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji
prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów
SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych,
widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/audycji
z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń
telefonicznych, w tym za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne
środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa
przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej,
usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych
za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz
łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, transmisja,
nadawanie i transmisja programów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji, transmisja
treści cyfrowych w sieciach danych, w tym przesyłanie strumieniowe
i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednictwem platform
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i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna
wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości internetowe-komunikatory internetowe), 39
dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży
i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego,, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka
i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw
edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska
człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji,
usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi
studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych,
organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych
za pośrednictwem sieci danych, w szczególności pobierania treści
cyfrowych, strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier
w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych,
produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii
komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych
z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako
usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów
telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie
wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników
energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania
ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji
społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje
informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego,
akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach
programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych,
akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów
pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków
odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji o związanych z nimi
produktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy
systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu
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komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych łub dokumentów
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi
w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów
technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, zarządzanie
serwerami, elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne
tworzenie kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania
danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników po programach, projektowanie i pisanie stron domowych i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów
serwerowni (server hosting), zapytania i badania w bazach danych
i w Internecie w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej
przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych.

(111) 339280
(220) 2020 08 25
(210) 517466
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 65 LAT TOTALIZATORA SPORTOWEGO
(540)

(591) granatowy, niebieski, biały
(531) 26.11.03, 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące gier, gier
liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne
do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia do gier
elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce
do prowadzenia gier hazardowych, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii,
videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia
do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów online
do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem
Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa
gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów,
usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami
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gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych,
hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze,
publikacje elektroniczne on-line, usługi sportowe i rekreacyjne, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy
konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy,
jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych,
organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń,
pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub
edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie
sportu i kultury, publikowanie książek, wydawnictw, gazet, tekstów,
periodyków, udostępnianie elektronicznych mediów, usługi w zakresie zamieszczania i publikacji elektronicznych online, publikacja
książek elektronicznych i czasopism online, publikacja i wydawanie
informacji o edukacji, sporcie, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także w połączeniu z usługami świadczonymi online, 42 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, usługi informatyczne w zakresie projektowania
i opracowywania programów komputerowych, witryn i serwisów informacyjnych, usługi programistyczne, wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego software, oferowanie usług
budowy sieci komunikacji elektronicznej, usługa w zakresie wynajmu platform pod serwery HTTP, usługa tworzenia publikacji internetowych, w szczególności tworzenie interaktywnych stron internetowych dla osób trzecich, rozwój, tworzenie, rozbudowa i konserwacja
(ulepszanie i aktualizacja) programów komputerowych, systemów
komputerowych, administrowanie, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, analizy systemów komputerowych, projektowanie,
powielanie, instalacja, konserwacja, konwersja oraz aktualizacja
oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania antywirusowego i antyspamowego, systemów i sieci komputerowych,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie,
administrowanie i konserwacja zabezpieczeń systemów informatycznych, odzyskiwanie danych komputerowych.

(111) 339281
(220) 2020 08 25
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) MIĄCZYŃSKI PAWEŁ, Janki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GPT Czystość Higiena Dezynfekcja
(540)

(210) 517467

(591) biały, czerwony, niebieski, czarny
(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 handel (zarządzanie w zakresie zamówień w-), organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie
sprzedażą, informacje na temat sprzedaży produktów, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży
usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
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w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami
sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów.

(111) 339282
(220) 2020 08 25
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732)	SZCZEBYŁO KATARZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATTOOCAKE
(540)

(210) 517482
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 02.01.04, 20.07.99, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.04
(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, 36 analizy ﬁnansowe, analizy ﬁnansowo
– ekonomiczne, 42 badania naukowe, badania techniczne, ekspertyzy naukowe, ekspertyzy techniczne, projektowanie, opracowywanie,
wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego.
(111) 339285
(220) 2020 09 11
(210) 518179
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSB
(540)

(591) ciemnoczerwony, pomarańczowy
(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 tatuaże zmywalne, tatuaże usuwalne [kalkomanie], 35
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych.
(111) 339283
(220) 2020 08 25
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olewnik jedzenie ma znaczenie
(540)

(210) 517494

(591) czerwony, biały, szary, czarny
(531) 05.07.02, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, ekstrakty mięsne, wędliny,
konserwy mięsne, drób, konserwy drobiowe, dziczyzna, dziczyzna
konserwowana, gotowe dania składające się głównie z mięsa, oleje
i tłuszcze jadalne, 35 usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi.
(111) 339284
(220) 2020 09 11
(210) 518173
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU, Toruń (PL)

(591) żółty, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.03.01, 26.04.09, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.07.15
(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.

Nr 15/2021
(111) 339286
(220) 2020 09 11
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) CZYŻEWSKI KAJETAN RP, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLKA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 518180

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 26.04.22
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji,
usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, zarządzanie biznesowe restauracjami, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie
restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce,
wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, 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 serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
restauracje samoobsługowe, usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
usługi restauracji fast-food, usługi restauracji serwujących tempurę,
usługi restauracji japońskich, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji
szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje
się na oczach klientów, usługi restauracyjne, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach.
(111) 339287
(220) 2020 09 11
(210) 518181
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) KGDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KGDI
(540)

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 07.03.25, 07.01.24, 20.05.13, 26.04.01, 26.04.24, 27.05.01,
27.05.17, 27.05.23, 29.01.13
(510), (511) 36 inwestowanie w nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, doradcze usługi zarządzania finansowego,
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo
dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne,
administrowanie nieruchomościami, wycena nieruchomości [finansowa], usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, udzielanie informacji inwestycyjnych,
wyceny i analizy finansowe, planowanie i zarządzanie finansowe,
pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, prognozy finansowe, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych,
usługi finansowo-inwestycyjne, usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, usługi badawcze dotyczące na-
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bywania nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, zarządzanie nieruchomościami, informacje inwestycyjne,
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę,
analiza inwestycyjna, pośrednictwo inwestycyjne, wynajem nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące
transakcji w zakresie nieruchomości, 37 usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości przemysłowych,
remont nieruchomości, konserwacja nieruchomości.

(111) 339288
(220) 2020 09 11
(210) 518182
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSB WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WROCŁAW
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 24.03.01, 26.05.02, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(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) 339289
(220) 2020 09 11
(210) 518183
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732)	GLOBAL4NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GLOBAL4NET
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie dla środowiska programistycznego, oprogramowanie do aranżowania transakcji online, oprogramowanie do handlu
elektronicznego i płatności elektronicznych, oprogramowanie
do oceny zachowania klientów w sklepach online, oprogramowanie do optymalizacji, oprogramowanie do serwera wirtualnego,
oprogramowanie do systemów rezerwacji, oprogramowanie do testów, oprogramowanie do uczenia maszynowego, oprogramowanie
do wykonywania płatności, oprogramowanie do zarządzania treścią,
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oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramowanie
związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, 42
usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem
komputerowym i aplikacjami, doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, integracja systemów i sieci
komputerowych, badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, usługi
migracji danych, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, zdalne administrowanie serwerem.

Nr 15/2021

wania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne,
usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia
kosmetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, wstawianie implantów zębowych.

(111) 339292
(220) 2020 09 12
(210) 518195
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732)	SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZĘBY W JEDEN DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
(540)

(111) 339290
(220) 2020 09 12
(210) 518193
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732)	SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWE ZĘBY W 1 DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania
medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne, zapewnianie
leczenia medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi
oceny medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne,
usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia
kosmetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, wstawianie implantów zębowych.

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania
medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne, zapewnianie
leczenia medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi
oceny medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne,
usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia
kosmetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, wstawianie implantów zębowych.
(111) 339293
(220) 2020 09 12
(210) 518196
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732)	SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZĘBY W 1 DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
(540)

(111) 339291
(220) 2020 09 12
(210) 518194
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732)	SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWE ZĘBY W JEDEN DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania
medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne, zapewnianie
leczenia medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi
oceny medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi obrazo-

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

Nr 15/2021
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(111) 339294
(220) 2020 09 13
(210) 518197
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732)	SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Implanty Zębów AGNIESZKA SICIŃSKA
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania
medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne, zapewnianie
leczenia medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi
oceny medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne,
usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia
kosmetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, wstawianie implantów zębowych.
(111) 339295
(220) 2020 09 13
(210) 518198
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732)	SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UŚMIECH W JEDEN DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania
medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne, zapewnianie
leczenia medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi
oceny medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne,
usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia
kosmetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, wstawianie implantów zębowych.
(111) 339296
(220) 2020 09 13
(210) 518199
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732)	SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UŚMIECH W 1 DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
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(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania
medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne, zapewnianie
leczenia medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi
oceny medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne,
usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia
kosmetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, wstawianie implantów zębowych.
(111) 339297
(220) 2020 09 13
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) CIENCIAŁA BARTŁOMIEJ, Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CKKS Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
(540)

(210) 518201

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, prowadzenie
kursów, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów
szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych,
usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych,
organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych
wykładach, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie
zaawansowane, wyznaczanie standardów szkoleń, szkolenia dla dorosłych, organizowanie programów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
szkolenia nauczycieli, szkolenia nauczycieli sportowych, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 339298
(220) 2020 09 10
(210) 518219
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) CIGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CIGEN
(510), (511) 42 usługi wykonywane przez medyczne laboratoria diagnostyczne: analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, chemiczne, biochemiczne czy biologiczne.
(111) 339299
(151) 2021 02 04

(220) 2020 09 11
(441) 2020 10 19

(210) 518223
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(732)	GESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GESSO
(540)

(591) żółty, czerwony, czarny, niebieski, zielony
(531) 01.15.05, 01.15.15, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.04,
29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 4 paliwa benzynowe, paliwo olejowe przemysłowe, paliwa płynne, paliwa samochodowe, 39 dostawa paliw, transport ropy,
transport samochodowy.
(111) 339300
(220) 2020 09 14
(210) 518228
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732)	ETCORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BEMO
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt.

Nr 15/2021

(732)	ETCORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEMO
(540)

(531) 27.05.01, 03.01.08, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt.
(111) 339305
(220) 2020 09 14
(210) 518244
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA CUKIERKÓW Hanka SIEMIANOWICE
(540)

(111) 339301
(220) 2020 09 11
(210) 518229
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732) BABEC SYLWIA FIRMA HANDLOWA, Bobolice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QUANTUM SUN
(510), (511) 37 montaż instalacji fotowoltaicznych.
(111) 339302
(220) 2020 09 11
(210) 518233
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732)	HAPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hapos Burger DISCOVER NEW LEVEL OF TASTE
(540)

(531) 08.07.25, 08.01.07, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 43 dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos,
usługi kateringowe, usługi restauracji fast-food, usługi restauracyjne.
(111) 339303
(220) 2020 09 14
(210) 518236
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732)	Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) OWIX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 339304
(151) 2021 02 11

(220) 2020 09 14
(441) 2020 10 26

(210) 518237

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(111) 339306
(220) 2020 09 14
(210) 518247
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) Citigroup Inc., Nowy Jork (US)
(540) (znak słowny)
(540) CITI PLUS
(510), (511) 35 usługi promocyjne sprzedaży rachunków kart kredytowych i debetowych oraz towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem konsumenckich programów lojalnościowych, programów
zachęt i nagród dotyczących kart kredytowych i debetowych, promocja sprzedaży towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
punktów sprzedaży z użyciem kart kredytowych i debetowych jako
części konsumenckich programów lojalnościowych, programów zachęt i nagród, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, sprawy monetarne, obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych.
(111) 339307
(220) 2020 10 01
(151) 2021 02 26
(441) 2020 11 09
(732)	LB RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B LoveBrands Medical

(210) 519015
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(540)

(591) biały, czarny, zielony, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.25, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 35 agencje reklamowe, public relations (agencje), kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru].
(111) 339308
(220) 2020 10 01
(210) 519017
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GOONG
(510), (511) 29 dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
warzyw, zupy, zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i wywary, zupy
w proszku, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, buliony, suszone warzywa, mleko kokosowe, 30 przyprawy spożywcze, przyprawy
smakowe, mieszanki przypraw, przyprawy w płynie, dodatki smakowe do zup, sosy, sos sojowy, sos chili, sosy do makaronów, sosy
do ryżu, ryż, makarony, makaron ryżowy, makaron błyskawiczny, ryż
i potrawy na bazie ryżu, makaron i potrawy na bazie makaronu.
(111) 339309
(220) 2020 10 01
(210) 519040
(151) 2021 03 15
(441) 2020 11 23
(732) REVAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVAS
(540)

(531) 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 9 oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie szkoleniowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie dla studentów, 41 informacja
o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie wykładów, organizowanie
szkoleń biznesowych, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, platformy
do gier jako oprogramowanie jako usługa.
(111) 339310
(220) 2020 10 01
(210) 519058
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) BURCZYŃSKI JAKUB SOGNARE POWERED BY GRB,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Sognare pizzunia
(540)

(531) 27.05.01, 08.07.04
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie, restauracje, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
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i barach, usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi
kateringowe.

(111) 339311
(220) 2020 10 02
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732)	HARA MICHAŁ, Sandomierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zapiekanki sandomierskie Od 2013
(540)

(210) 519059

(591) brązowy, biały
(531) 07.01.01, 25.03.01, 25.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.12
(510), (511) 29 zapiekanki (żywność).
(111) 339312
(220) 2020 10 02
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732)	HARA MICHAŁ, Sandomierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zapiekanki sandomierskie
(540)

(210) 519063

(591) brązowy, biały
(531) 07.01.01, 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 zapiekanki (żywność).
(111) 339313
(220) 2020 10 01
(210) 519064
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Atopigo
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 339314
(220) 2013 06 21
(210) 415770
(151) 2021 01 15
(441) 2013 09 30
(732)	API MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołomin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	API
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mięso
konserwowane, mięso solone, galarety mięsne, konserwy mięsne, bekon, szynka, kiełbasy, kiełbaski w cieście, kaszanka, krwawa kiszka,
wątroba, pasztet z wątróbki, flaki, wieprzowina, krokiety, szpik kostny
zwierzęcy jadalny, jadalne nieżywe poczwarki jedwabnika, konserwy
rybne, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, filety rybne, sardynki, anchois, nieżywe śledzie, łososie, tuńczyki, nieżywe krewetki i krewetki różowe,
nieżywe raki, nieżywe langusty, nieżywe ostrygi, nieżywe homary,
nieżywe ślimaki morskie, nieżywe skorupiaki, małże i mięczaki, kawior, jadalne jaja ślimacze, jadalne gniazda ptaków, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, cebula konserwowana, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, korniszony, korniszony
z jarzynami w occie, pikle, kapusta kwaszona, chrupki ziemniaczane,
chipsy ziemniaczane, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty,
wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, hummus {pasta z ciecierzycy},
trufle konserwowane, warzywa w puszkach, kiszone warzywa, sałatki
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warzywne, płatki ziemniaczane, placki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki owocowe, owoce
lukrowane, chrupki owocowe, owoce kandyzowane, miąższ owoców,
skórki owocowe, przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, grzyby konserwowane, galaretki, dżemy, kompoty, marmolada, sos żurawinowy, dżem imbirowy,
soki roślinne do gotowania, sok pomidory do celów kulinarnych, zupy,
rosół, koncentraty rosołu, bulion, koncentraty bulionu, preparaty
do produkcji bulionu, składniki do sporządzania zup, zupy jarzynowe,
daktyle, migdały i orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, wiórki kokosowe,
jaja, mleko, produkty mleczne, jogurt, kefir, kumys, śmietana, napoje
mleczne z przewagą mleka, zsiadłe mleko, bita śmietana, żółtka jajek,
białka jajek, ser, serwatka, jaja w proszku, tofu, tahini (pasta z ziarna
sezamowego), mleko sojowe, oleje i tłuszcze jadalne, olej kostny jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, jadalny olej z oliwek, olej kokosowy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny,
olej kukurydziany, olej z orzechów palmowych, olej sezamowy,
tłuszcz kokosowy, masło, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, krem na bazie masła, pasty do kanapek zawierające tłuszcz, surowce do produkcji tłuszczów jadalnych,
łój spożywczy, smalec, margaryna, żelatyna spożywcza, białko spożywcze, alginiany do celów spożywczych, klej rybi do środków spożywczych, pektyna do celów spożywczych, podpuszczka, 30 kawa,
herbata, kakao, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, aromaty do żywności, aromaty
inne niż oleje esencyjne, enzymy do ciast, aromaty do ciast inne niż
oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem
esencji eterycznych i olejów esencyjnych i aromatycznych, zaczyn,
drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, glukoza do celów
spożywczych, gluten do celów spożywczych, preparaty usztywniające do bitej śmietany, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zagęszczacze do kiełbasy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, kit pszczeli
spożywczy, mleczko pszczele do celów spożywczych niemedycznych, kleik spożywczy na bazie mleka,woda morska do gotowania,
napary inne niż do celów leczniczych, soda spożywcza, skrobia do celów spożywczych, anyż, anyż gwiaździsty, szafran, chow-chow, chutney, keczup, relish jako sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, majonez, ocet piwny, sos sojowy, curry, cynamon, imbir,
goździki, pieprz, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, wanilia, wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wermiszel, kapary, kurkuma do żywności, wodorosty [przyprawy], pasta z soi, przyprawy korzenne, zioła
konserwowane, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól
selerowa, chleb bezdrożdżowy, bułka tarta, kanapki, bułki, chipsy jako
produkty zbożowe, galaretki owocowe, mięta do wyrobów cukierniczych, jogurt mrożony, środki wiążące do lodów spożywczych, mięso
zapiekane w cieście, wyroby z kakao, napoje na bazie kakao, napoje
kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, substytuty kawy, cykoria jako substytut kawy, mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki
owsiane, kasze spożywcze, grysik kukurydziany, kukurydza mielona,
kukurydza palona, kukurydza prażona, mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, kukurydzianka inaczej mamałyga jako potrawa na wodzie lub mleku, kuskus, preparaty zbożowe, kluski, makarony, makaron rurki, makaron wstążki, spaghetti, potrawy na bazie mąki,
żywność na bazie mąki, mąka gorczycowa, produkty z mąki mielonej,
mąka pszenna, mąka spożywcza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mąka z tapioki do celów spożywczych, mąka sojowa,
mączka z roślin strączkowych, suchary, muesli, naleśniki, pizze, placki,
tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku, tarty z owocami, tortille, paszteciki, pierożki, sushi, sajgonki, sosy mięsne, sosy z pomidorów, sosy
do sałatek, puddingi, tako [takos-danie meksykańskie], tabule, lód
do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, w tym: wióry drewniane do wyrobu miazgi
drzewnej, pnie drzew, drewno w kłodach, drewno w stanie surowym,
kora surowa, korek jako surowiec, łupiny orzechów kokosowych, kopra, darń, dam naturalna, wieńce z kwiatów naturalnych, rośliny suszone do dekoracji, kwiaty suszone do dekoracji, liście palmowe,
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chmiel, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe, orzeszki kola, migdały,
kasztany jadalne, jagody jałowca, trzcina cukrowa, surowa bagassa
z trzciny cukrowej, świeże trufle, świeże grzyby, rozchodowa grzybnia
pieczarkowa, korzenie jadalne, w tym korzenie cykorii, naturalne rośliny i kwiaty, w tym drzewa owocowe i ozdobne, palmy, choinki, krzewy, w tym krzewy róż, winorośle, zarodki i sadzonki roślin, bulwy, cebulki kwiatowe, pyłek jako materiał surowy, świeże zioła ogrodowe,
pokrzywy, pieprz ziołowy, surowe algi spożywcze dla ludzi, surowe
wodorosty spożywcze dla ludzi, jaja do wylęgania, żywe jajeczka jedwabników, świeże owoce i warzywa, w tym: ziemniaki, ogórki, sałata,
buraki, cebula, pory, cykoria, rośliny strączkowe, chleb świętojański,
soczewica, dynie, groch, rabarbar, oliwki, owoce cytrusowe, winogrona, cytryny, pomarańcze, jagody, nasiona i ziarna nie ujęte w innych
klasach, zboże w ziarnach nieprzetworzone, w tym żyto, pszenica,
owies i jęczmień, ziarno kakaowe w stanie surowym, sezam, kukurydza, ryż nieprzetworzony, otręby zbożowe, produkty na ściółkę dla
zwierząt, w tym słoma, papier ścierny dla zwierząt domowych, piasek
aromatyczny dla zwierząt domowych, torf, słód, w tym słód dla piwowarstwa i gorzelni, osad gorzelniany, wysłodziny, wytłoki z owoców,
słomiane maty do przykrycia humusu, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, aperitifÿ
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, nektary owocowe, bezalkoholowe ekstrakty owocowe, kwas chlebowy, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka
słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, piwo imbirowe,
piwo słodowe, esencje do produkcji napojów, syropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, proszki do napojów gazowanych,
preparaty do sporządzania likierów, niesfermentowany moszcz z winogron, produkty do wytwarzania wody mineralnej, preparaty
do produkcji wody gazowanej, sok jabłkowy, sok pomidorowy, soki
warzywne, sorbety, lemoniada, syropy do lemoniady, orszada, napoje
bezalkoholowe z sarsaparilli, woda, woda stołowa, woda litowa, woda
selcerska, woda sodowa, mleko arachidowe bezalkoholowe, mleko
migdałowe, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, destylowane napoje alkoholowe, ekstrakty
alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające
owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, alkohole i likiery wspomagające trawienie, gorzkie nalewki, aperitifÿ, koktajle, likiery, wina, wódki,
alkohole takie jak: anyżówka, arak, brandy, curacao, dżin, jabłecznik,
gruszecznik, cydr, kirsz, alkohol ryżowy, likier miętowy, miód pitny,
piquette, rum, sake, whisky, 34 tytoń, tytoń do żucia, tabaka, zioła
do palenia, papierosy, papierosy zawierające substytuty tytoniu
nie do celów leczniczych, cygara, cygaretki, fajki, przybory dla palaczy, w tym: filtry do papierosów, ustniki do cygar, ustniki do papierosów, ustniki do cygarniczek, w tym ustniki do cygarniczek wykonane
z bursztynu, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, zapałki, pudełka
na zapałki, pojemniki na zapałki, bibułka papierosowa, bloczki bibułki
papierosowej, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papierośnice, popielniczki dla palaczy, cygarnice, cygarniczki, gilotynki
do cygar, humidory, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki,
papier higroskopijny do fajek, kamienie do zapalniczek, zapalniczki
dla palaczy tytoniu, zbiorniki na gaz do zapalniczek, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, spluwaczki dla żujących tytoń, tabakierki, 35
usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie organizowania sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi w zakresie oferowania w mediach produktów dla handlu detalicznego, usługi w zakresie
zarządzania zamówieniami handlowymi, usługi polegające na zarobkowym zarządzaniu w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla
osób trzecich, usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich, zakup
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi z zakresu zarządzania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dotyczące
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi w zakresie pozyskiwania informacji o działalności
gospodarczej, usługi wywiadu gospodarczego, usługi w zakresie
udzielania informacji o działalności gospodarczej, usługi agencji informacji handlowej, usługi w zakresie badań w dziedzinie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie badań marketingowych, usługi w zakresie badań opinii publicznej, usługi w zakresie badań i analiz rynkowych, usługi w zakresie prowadzenia sondaży, usługi w zakresie ana-
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liz kosztów, usługi audytu, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie prognoz ekonomicznych, usługi w zakresie ekspertyz dotyczących wydolności przedsiębiorstw, usługi w zakresie handlowej informacji i porad udzielanych konsumentom świadczone
przez punkty informacji konsumenckiej, usługi w zakresie telefonicznego udzielania informacji dla nieobecnych abonentów, usługi w zakresie transkrypcji formy wiadomości i komunikatów, usługi sekretarzy i sekretarek, usługi w zakresie powielania dokumentów, usługi
w zakresie maszynopisania, usługi w zakresie stenografii, usługi w zakresie fotokopiowania, usługi w zakresie prac biurowych, usługi w zakresie wynajmu fotokopiarek, usługi w zakresie wynajmowania maszyn, urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie wynajmu
dystrybutorów automatycznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw
sklepowych, usługi w zakresie rachunkowości, usługi w zakresie księgowości, usługi w zakresie fakturowania, usługi w zakresie przygotowywania zeznań podatkowych, usługi w zakresie przygotowywania
zestawień statystycznych, usługi w zakresie sporządzania sprawozdań rachunkowych, usługi w zakresie przeglądu prasy, usługi w zakresie przygotowania listy płac, usługi biur pośrednictwa pracy, usługi
w zakresie doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zarządzaniu personelem, usługi doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi polegające na świadczeniu
przedsiębiorstwom pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej przemysłowej lub handlowej, usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi
w zakresie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi outsourcingu
w zakresie doradztwa handlowego, usługi w zakresie poszukiwania
patronatu, usługi w zakresie doręczania gazet osobom trzecim, usługi
w zakresie prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi w zakresie pośrednictwa dotyczącego nabywania usług telekomunikacyjnych,
usługi w zakresie wycen handlowych, usługi impresariów w dziedzinie działalności artystycznej, usługi w zakresie administrowania hotelami, usługi w zakresie zarządzania hotelami, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie
systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, usługi
w zakresie sortowania danych w komputerowych bazach danych,
usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych i w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie reklamy, usługi
w zakresie public relations, usługi w zakresie promocji sprzedaży dla
osób trzecich, usługi agencji reklamowych, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku firmy, usługi lub towaru,
usługi w zakresie reklamy radiowej, telewizyjnej, billboardowej, korespondencyjnej oraz reklamy prowadzonej za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie obróbki tekstów ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie uaktualniania materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie tworzenia tekstów
reklamowych i sponsorowanych, usługi w zakresie publikowania tekstów sponsorowanych, usługi w zakresie wynajmowania przestrzeni
reklamowej, usługi w zakresie wynajmu czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie wynajmowania
nośników reklamowych, usługi modelek i modeli w zakresie promocji
sprzedaży i reklamy, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń
reklamowych, usługi w zakresie rozlepiania plakatów reklamowych,
usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych jak
ulotki, prospekty, druki, próbki, usługi w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych, w tym próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie kolportażu próbek, usługi w zakresie organizowania
targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie organizowania wystaw handlowych, usługi w zakresie organizowania
wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 339315
(220) 2014 04 07
(151) 2020 12 30
(441) 2014 07 21
(732) INTEC MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ++NOVAtest

(210) 427164
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(540)

(591) różowy, biały
(531) 24.13.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 5 testy diagnostyczne do samodzielnego wykonywania
w domu, testy ciążowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne.
(111) 339316
(220) 2015 03 13
(210) 440200
(151) 2021 01 05
(441) 2015 06 22
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ICAN MANAGEMENT
(510), (511) 41 edukacja, informacja o edukacji, konferencje [organizowanie i obsługa], książki (publikowanie), kształcenie praktyczne,
nagrywanie filmów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja], publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie książek, tłumaczenia,
teksty (publikowanie), teksty (pisanie), usługi edukacyjne, zawodowe
poradnictwo [porady w zakresie edukacji lub kształcenia].
(111) 339317
(220) 2016 07 01
(210) 458486
(151) 2020 12 22
(441) 2016 10 24
(732) MILCZAREK-MOCZULSKA AGATA, WALCZEWSKI KRZYSZTOF
PROXIMED SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) proximed
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa nieruchomości, inwestycje kapitałowe, zarządzanie majątkiem, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, sponsorowanie finansowe,
wycena nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 44 placówki opieki medycznej w dziedzinie psychologii i psychiatrii, fizjoterapia i fizykoterapia,
usługi telemedyczne w dziedzinie psychologii i psychiatrii, porady
psychologiczne, psychoterapia indywidualna i grupowa, leczenie
uzależnień.
(111) 339318
(220) 2016 09 14
(151) 2021 01 15
(441) 2016 11 07
(732) KOI KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nago
(540)

(210) 461454

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 29 anchois, homary nieżywe, konserwy rybne, krewetki,
langusty, ostrygi, raki nieżywe, łosoś, opiekane wodorosty, potrawy
rybne, żywność produkowana z ryb, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, ślimaki morskie nieżywe, jadalne jaja ze ślimaków,
30 ciasta, wyroby cukiernicze, kawa, czekolada, herbata, kakao, na-
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poje na bazie kawy, czekolady, kakao i herbaty, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, aperitify, wina, wódki, 43 restauracje, bary,
bary szybkiej obsługi, kawiarnie, catering i usługi barowe.

(111) 339319
(220) 2017 03 23
(151) 2021 01 20
(441) 2017 05 15
(732)	SZYGOSKI MARIUSZ LUKAS CAR, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lukas CAR
(540)

(210) 469355
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(510), (511) 5 wyroby medyczne, środki nawilżające do użytku medycznego, spraye do nosa do użytku medycznego, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów medycznych, przy czym żaden z wyżej wymienionych produktów nie jest środkiem przeciwbólowym ani środkiem
do leczenia dolegliwości zębów.

(111) 339322
(220) 2018 10 29
(210) 492130
(151) 2020 02 24
(441) 2019 04 23
(732) OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Wermelskirchen (DE)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) OBI
(540)

(591) pomarańczowy, jasnopomarańczowy, biały, szary
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi importu, sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów.
(111) 339320
(220) 2018 04 11
(210) 484673
(151) 2021 01 13
(441) 2018 08 13
(732) PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMAG MAGAZYN LOGISTYKA TRANSPORT WEWNĘTRZNY
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 systemy regałowe zawarte w tej klasie, elementy oraz
wyposażenie systemów regałowych zawarte w tej klasie, pojemniki
metalowe, palety metalowe, wanny wychwytowe metalowe, stojaki
do beczek metalowe, drabiny metalowe, bramy metalowe, z wyłączeniem bram przeciwpożarowych, budynki przenośne metalowe,
7 przenośniki, podnośniki, urządzenia przeładunkowe, urządzenia
dźwignicowe, wszystkie wcześniej wymienione towary jako elementy zautomatyzowanych mechanizmów do składowania i magazynowania, urządzenia do pakowania, automatyczne systemy
składowania, koła i zestawy kołowe do sprzętu magazynowego, 9
oprogramowanie komputerowe w zakresie magazynowania, 12 wózki transportowe, wózki podnośnikowe, wózki ręczne, wózki widłowe,
16 materiały do pakowania zawarte w tej klasie, 20 systemy regałowe
zawarte w tej klasie, elementy i wyposażenie systemów regałowych
zawarte w tej klasie, pojemniki niemetalowe, palety niemetalowe,
wanny wychwytowe niemetalowe, stojaki do beczek niemetalowe,
drabiny niemetalowe, meble metalowe, 22 zawiesia do transportu
ładunków, materiały do pakowania zawarte w tej klasie, 37 usługi serwisowe i przeglądy w zakresie wyposażenia magazynu, usługi serwisowe i przeglądy takich produktów jak: systemy regałowe, elementy
i wyposażenie systemów regałowych, maszyny do pakowania, meble, pojemniki, palety, wanny wychwytowe, stojaki do beczek, przenośniki, podnośniki, urządzenia przeładunkowe, wózki ręczne, wózki
widłowe, drabiny, bramy z wyłączeniem bram przeciwpożarowych,
budynki przenośne, automatyczne systemy składowania, wynajem
wózków, budowanie magazynów samonośnych, 41 szkolenia z zakresu eksploatacji i konserwacji systemów regałowych, 42 usługi
w zakresie projektowania i doradztwo w zakresie magazynów, wyposażenia magazynów i systemów magazynowych.
(111) 339321
(220) 2017 12 08
(210) 479918
(151) 2021 01 13
(441) 2018 01 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAMILAN

(591) czarny, pomarańczowy, srebrny
(531) 27.05.01, 19.01.03, 19.01.25, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane,
komputery, oprogramowanie komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach cd, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 16 papier i karton,
druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, karty pocztowe, afisze,
plakaty, ulotki, transparenty z papieru, torby papierowe, fotografie,
artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, koperty,
podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, podkładki na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały
przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kartonu, ozdoby
i flagi (wykonane z papieru). serwetki stołowe papierowe, chusteczki
do nosa, naklejki (materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma,
katalogi, albumy, broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
on-line w sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy,
programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw
sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami,
artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi
w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja filmów
reklamowych, usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami
konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w odniesieniu
do takich towarów, jak odzież, gry, zabawki, artykuły wyposażenia
domy i artykuły budowlane, podkładki pod myszy, druki, nagrane
i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki,
torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki
do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne plakietki,
parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski latające,
piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów,
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sponsoring w formie reklamy, usługi pośrednictwa, prowadzenie
platformy internetowej dla nabywców towarów i usług, usługi handlu detalicznego on-line, organizacja wystaw w celach reklamowych
lub handlowych, franchising.

(111) 339323
(220) 2020 07 21
(210) 516285
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FOOTBALLU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Młodzieżowa Akademia Footballu E ELANA 1968
(540)

(591) żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.08,
26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, rozrywka, usługi
związane ze sportem i kulturą, imprezy sportowe, kultura fizyczna,
obozy sportowo-rekreacyjne, organizowanie zawodów, organizowanie obozów sportowych, udostępnianie i wynajmowanie obiektów
i urządzeń sportowych, usługi trenerskie, wypożyczanie sprzętu
sportowego.
(111) 339324
(220) 2020 07 23
(210) 516367
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732)	ŁOJEWSKI ARTUR LANGUAGE PROFESSIONALS, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLP METROPOLITAN LANGUAGE PROFESSIONALS
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, szary, biały
(531) 29.01.13, 01.07.06, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych.
(111) 339325
(220) 2020 07 28
(210) 516535
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Stanisławów Pierwszy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ECO MYSTERILL
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 3 środki chemii gospodarczej i kosmetyki na bazie surowców ekologicznych, antyperspiranty, antypoślizgowe płyny i woski
do podłóg, barwniki kosmetyczne ekologiczne, wyroby kosmetyczne dezynfekujące, mydła i żele biobójcze, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi i dezynfekującymi, środki do ożywiania
kolorów tkanin podczas prania, drewno zapachowe, kleje do celów
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kosmetycznych na bazie surowców naturalnych, płyny, mleczka, żele
do mycia i polerowania powierzchni, środki do prania i zmywania
na surowcach naturalnych, krochmal do nadawania połysku po praniu, płyny i żele do mycia pojazdów, płyny i żele do mycia szyb, do prania dywanów, preparaty antystatyczne do użytku domowego, środki
do udrażniania rur, środki do usuwania kamienia, środki do usuwania
rdzy, środki do szorowania powierzchni, saszetki zapachowe do bielizny, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
do czyszczenia i konserwacji powierzchni skórzanych, do mycia glazury, terakoty, urządzeń sanitarnych, środki do zmiękczania tkanin,
środki wybielające stosowane w procesie prania, 5 alkohol leczniczy,
antybakteryjne, antywirusowe i dezynfekujące środki do mycia rąk
i ciała, w tym płyny i żele antybakteryjne i antywirusowe, antyseptyki, immunostymulatory, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, preparaty diagnostyczne, preparaty witaminowe, środki dezynfekujące
powietrze, płyny odświeżające powietrze w pomieszczeniach w aerozolu, żele odświeżające powietrze z dodatkiem środków bakteriobójczych i wirusobójczych, środki do tępienia robactwa i owadów
na bazie surowców naturalnych.

(111) 339326
(220) 2020 08 07
(210) 516892
(151) 2021 02 19
(441) 2020 11 02
(732) Zentiva, k.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) MIRGI
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, 10 dopochwowe artykuły antykoncepcyjne.
(111) 339327
(220) 2013 05 02
(210) 413797
(151) 2021 03 18
(441) 2013 08 19
(732) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED,
PURCHASE (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cirrus
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki i materiały drukowane, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny
do pisania, taśmy węglowe do maszyn do pisania, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, poduszki do stempli
i pieczęci, datowniki, urządzenia do wypisywania czeków, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, publikacje drukowane, broszurki, ulotki, broszury, gazety, dzienniki i czasopisma, instrukcje, materiały drukowane, wszystkie związane z bankowością, karty
kredytowe, karty debetowe (inne niż kodowane), czasopisma, 35
usługi zarządzania i doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradcze w zakresie działalności handlowej, badania rynkowe,
śledzenie, analiza, przewidywanie i sporządzanie raportów dotyczących zachowań nabywczych posiadaczy kart płatniczych, promocja
sprzedaży towarów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą nagród
i inicjatyw motywacyjnych tworzonych w związku z używaniem kart
kredytowych, debetowych i płatniczych, zarządzanie programami
lojalnościowymi i programami oferującymi nagrody, reklama, prace biurowe, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową,
przemysłową i gospodarczą, wycena gospodarcza, usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, opracowania
marketingowe, statystyczne informacje gospodarcze, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych,
usługi księgowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
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usługi kreowania wizerunku (public relations), publikowanie tekstów
reklamowych, wydawanie ulotek promocyjnych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone za pośrednictwem telekomunikacji mobilnej w związku z udostępnianiem kart kredytowych i debetowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line, za pośrednictwem
sieci lub innych środków elektronicznych, z wykorzystaniem informacji przekształconych elektronicznie do postaci cyfrowej w związku z udostępnianiem kart kredytowych i debetowych, zarządzanie
komputerowymi bazami danych, usługi przetwarzania i weryfikacji
danych, usługi magazynowania i odzyskiwania danych, promocja
koncertów i wydarzeń kulturalnych na rzecz osób trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych łub reklamowych, reklama usług
transportowych, turystycznych, hoteli, zakwaterowania, żywności
i posiłków, sportu, rozrywki i zwiedzania, usług agencji turystycznych, informacji co do cenników, taryf, rozkładów jazdy i metod
transportu oraz przygotowań do podróży, dostarczanie informacji
odnośnie zakupów towarów i usług on-line przez Internet i inne sieci
komputerowe, repozytoria danych oraz usługi udzielania informacji
o profilach klientów, dostarczanie informacji i doradztwo odnośnie
do wszystkich wyżej wymienionych usług, rozpowszechnianie informacji finansowych poprzez światową sieć komputerową, informacji
finansowych przygotowywanych przez komputery za pomocą sieci
komputerowych przystosowanych do bezpiecznego przesyłania informacji, 39 usługi transportowe, organizowanie rejsów, wypożyczanie samochodów, wynajem miejsc parkingowych, dostawa towarów,
magazynowanie towarów, transport towarów, pakowanie towarów,
dostawa przesyłek, dystrybucja przesyłek, pakowanie i magazynowanie towarów, przeprowadzki, organizowanie wycieczek i wczasów,
usługi agencji podróży w zakresie rezerwacji miejsc, usługi związane z organizowaniem podroży i usługi pilotów turystycznych, usługi
przewodników turystycznych, rezerwacja miejsc na podróż, usługi
osób towarzyszących w czasie podróży, transport podróżnych, organizowanie podróży, usługi rezerwacji podróży i transportu.

(111) 339328
(220) 2020 09 15
(210) 518301
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732)	SKARBONKIEWICZ WOJCIECH, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEPMED CENTER SEPTOVIR OXY
(540)
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(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.05, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie
tłumaczeń pisemnych, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi mentoringu osobistego, Usługi mentoringu biznesowego, Usługi life mentoringu.
(111) 339331
(220) 2019 10 08
(210) 505358
(151) 2021 01 12
(441) 2019 12 23
(732) PODGÓRSKA-MIGUT JOLANTA HOTEL I RESTAURACJA
NOWY DWÓR, Zaczernie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HND NOWY DWÓR
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, środki
bakteriobójcze, środki odkażające.
(111) 339329
(220) 2019 05 28
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 15
(732) KLUB SPORTOWY GKS 1962 JASTRZĘBIE,
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUBOWA
(540)

(210) 500357

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 33 wódka.
(111) 339330
(220) 2021 01 25
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) MACEK KATARZYNA TAO PARTNER, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER

(210) 523547

(591) ciemnobrązowy, biały
(531) 23.01.01, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.12, 05.13.01
(510), (511) 4 benzyna, biopaliwa, energia elektryczna wytwarzana
z energii słonecznej, gazy płynne do stosowania w pojazdach mechanicznych, gazy skroplone do pojazdów z silnikiem napędowym,
mieszanki paliw, oleje silnikowe, oleje syntetyczne, paliwa, paliwa
na bazie alkoholu, smary, węgiel, 35 usługi w zakresie: badań marketingowych, badania rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej i handlowej, doradztwa w organizowaniu,
prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową,
informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
promocji usług, promocji sprzedaży dla osób trzecich, zbieranie
w jednym miejscu z korzyścią dla innych osób towarów takich jak:
benzyna, biopaliwa, energia elektryczna, wytwarzana z energii słonecznej, gazy płynne stosowane w pojazdach mechanicznych, gazy
skroplone do pojazdów z silnikiem napędowym, mieszanki paliw,
oleje silnikowe, oleje syntetyczne, paliwa, paliwa na bazie alkoholu,
smary, węgiel umożliwiające klientom zapoznanie się z nimi w godny
sposób i ich nabywanie w specjalistycznym sklepie lub w hurtowni,
również przez Internet, reklamy za pomocą sieci komputerowej, 41
usługi w zakresie: doradztwa zawodowego, kształcenia praktycznego, prowadzenia nocnych klubów, organizacji pokazów mody
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w celach rozrywkowych, organizowania balów, organizowania
i prowadzenia konferencji oraz sympozjów, organizowanie zawodów sportowych, oświaty, 43 usługi w zakresie prowadzenia: barów
szybkiej obsługi, biur zakwaterowania, domów opieki dla osób w podeszłym wieku, domów turystycznych, obsługi gastronomicznej
z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacji miejsc
w hotelach, stołówek, barów, hoteli, restauracji, wynajmowanie sal
na zebrania, sporządzanie i dostarczenie gotowych dań żywnościowych i napojów na zamówienie.

(111) 339332
(220) 2020 09 21
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) KRYGIER MICHAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUNCHLINE AGENCY
(540)

(210) 518469

(591) niebieski, biały, żółty, ciemnozłoty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama.
(111) 339333
(220) 2018 10 29
(210) 492133
(151) 2020 02 24
(441) 2019 04 23
(732) OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Wermelskirchen (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBI
(540)

(591) beżowy, czarny, srebrny, pomarańczowy
(531) 19.01.03, 19.01.25, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane,
komputery, oprogramowanie komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach cd, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 16 papier i karton,
druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, karty pocztowe, afisze,
plakaty, ulotki, transparenty z papieru, torby papierowe, fotografie,
artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, koperty,
podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, podkładki na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały
przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kartonu, ozdoby
i flagi (wykonane z papieru). serwetki stołowe papierowe, chusteczki
do nosa, naklejki (materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma,
katalogi, albumy, broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
on-line w sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy,
programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw
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sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami,
artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi
w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja filmów
reklamowych, usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami
konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w odniesieniu
do takich towarów, jak odzież, gry, zabawki, artykuły wyposażenia
domy i artykuły budowlane, podkładki pod myszy, druki, nagrane
i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki,
torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki
do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne plakietki,
parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski latające,
piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów,
sponsoring w formie reklamy, usługi pośrednictwa, prowadzenie
platformy internetowej dla nabywców towarów i usług, usługi handlu detalicznego on-line, organizacja wystaw w celach reklamowych
lub handlowych, franchising.

(111) 339334
(220) 2018 10 29
(210) 492135
(151) 2020 02 21
(441) 2019 04 23
(732) OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Wermelskirchen (DE)
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, srebrny
(531) 19.01.03, 19.01.25, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane,
komputery, oprogramowanie komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach cd, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 16 papier i karton,
druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, karty pocztowe, afisze,
plakaty, ulotki, transparenty z papieru, torby papierowe, fotografie,
artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, koperty,
podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, podkładki na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały
przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kartonu, ozdoby
i flagi (wykonane z papieru). serwetki stołowe papierowe, chusteczki
do nosa, naklejki (materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma,
katalogi, albumy, broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
on-line w sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy,
programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw
sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami,

74

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 15/2021

artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi
w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja filmów
reklamowych, usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami
konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w odniesieniu
do takich towarów, jak odzież, gry, zabawki, artykuły wyposażenia
domy i artykuły budowlane, podkładki pod myszy, druki, nagrane
i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki,
torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki
do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne plakietki,
parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski latające,
piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów,
sponsoring w formie reklamy, usługi pośrednictwa, prowadzenie
platformy internetowej dla nabywców towarów i usług, usługi handlu detalicznego on-line, organizacja wystaw w celach reklamowych
lub handlowych, franchising.

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 kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
do prania, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania (kosmetyki), preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder
do twarzy, szampony, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze,
środki do czyszczenia zębów, tusze do rzęs, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż
do celów medycznych pasty do mebli, detergenty piorące do użytku
w gospodarstwie domowym, dodatki do prania, mydła do prania,
mydło (detergent), płyny do prania, preparaty do czyszczenia tkanin,
preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty zapachowe
do pomieszczeń, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki
naturalne, henna w proszku, środki toaletowe, kamienie do wygładzania stóp, kosmetyki organiczne, kosmetyki do użytku osobistego,
preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, olejki esencjonalne.

(111) 339335
(220) 2018 06 01 K
(210) 493802
(151) 2021 03 05
(441) 2020 11 16
(732) Rothmans of Pall Mall Limited, Boncourt (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOUBLE MATURED TOBACCOS
(540)

(111) 339337
(220) 2019 09 20
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) NOVA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVAGROUP
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy lub przetworzony, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara,
cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, kieszonkowa aparatura do skręcania papierosów,
podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny
do e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(111) 339336
(220) 2019 03 04
(151) 2021 03 09
(441) 2020 09 07
(732) NATI NATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nati nati
(540)

(210) 496653

(591) zielony, szary, biały
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, korund
(materiał ścierny), kamień polerski, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, farby
do włosów, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, ołówki do brwi,

(210) 504667

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 druki, książki, katalogi, gazety, albumy, broszury, etykiety, kalendarze, foldery, katalogi, prospekty, papiery ozdobne,
wizytówki, druki akcydensowe, etykiety, naklejki adresowe, notesy,
artykuły biurowe, plansze, teczki konferencyjne, papier, tektura,
plakaty z papieru lub kartonu, bibuły, blankiety, kartki z życzeniami,
kokardy papierowe, koperty, koperty na butelki z papieru lub kartonu, mapy, maty papierowe, papierowe nakrycia stołowe, papierowe
podkładki pod szklanki, pudełka z kartonu lub papieru, zakładki
do książek, 35 usługi w zakresie agencji informacji handlowej, usługi
w zakresie agencji reklamowej, reklama, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, badania opinii publicznej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych takich jak: próbki, druki, prospekty, broszury, edycja
tekstów, dystrybucja materiałów reklamowych, w tym: próbek, druków, prospektów, powielanie dokumentów, promocja i reklama osób
trzecich, doradztwo i projektowanie w zakresie materiałów reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej
i poprzez Internet takich towarów, jak: gazety, druki, książki, katalogi,
albumy, broszury, etykiety, kalendarze, foldery, katalogi, prospekty,
papiery ozdobne, wizytówki, druki akcydensowe, etykiety, naklejki
adresowe, notesy, artykuły biurowe, plansze, teczki konferencyjne,
publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie gromadzenia
i udostępniania informacji, obsługa baz danych dostępnych przez
Internet, 40 usługi poligraficzne, drukowanie papierów, nadruków
firmowych i innych zamówionych materiałów, usługi w zakresie druku offsetowego, szablonów, druku sitowego, litograficznego, usługi
w zakresie laminowania, 41 usługi w zakresie bezpośrednich publikacji elektronicznych (on-line), usługi wydawnicze w zakresie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi w zakresie wydawania
czasopism i książek w formie papierowej, usługi w zakresie wydawania gazet, usługi wydawnicze i reporterskie, 42 usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa związanego ze sprzętem
komputerowym i oprogramowaniem, świadczenie usług w zakresie
projektowania oprogramowania komputerów, usługowe opracowanie programów komputerowych, usługi w zakresie tworzenia grafiki użytkowej, usługi doradztwa w zakresie informatyki, doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie opracowywania wyszukiwarek internetowych,
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usługi w zakresie projektowania graficznego materiałów promocyjnych, usługi w zakresie projektowania wizytówek.

(111) 339338
(220) 2019 11 26
(210) 507225
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732) KRYSIK AGNIESZKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJERODZINNE.PL odpowiedzialny biznes
(540)

(591) czarny, jasnoróżowy, jasnozielony
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, opinie i ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem rachunkowości, księgowość i audyt, 38 usługi w zakresie zapewnienie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, udostępnianie serwisów on-line, w tym blogów, 45 usługi prawne, doradztwo prawne w zakresie prawa podatkowego.
(111) 339339
(220) 2019 11 26
(210) 507229
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732) KRYSIK AGNIESZKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUKCESja
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, opinie i ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem rachunkowości, księgowość i audyt, 38 usługi w zakresie zapewnienie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, udostępnianie serwisów on-line, w tym blogów, 45 usługi prawne, doradztwo prawne w zakresie prawa podatkowego.
(111) 339340
(220) 2019 12 11
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) ZIEŃ MACIEJ MACIEJ ZIEŃ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 03.13.02, 03.13.10, 03.13.23, 03.13.24

(210) 507932

75

(510), (511) 3 perfumy, spraye do ciała [nielecznicze], woda toaletowa,
woda perfumowana, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała,
zapachy, błyszczyki do ust, cienie do powiek, eyelinery, fluid do makijażu, kolorowe kosmetyki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektory [kosmetyki], kosmetyki do brwi, kredka do oczu, kredki do makijażu, palety cieni do powiek, produkty do makijażu brwi
w postaci ołówków i proszków, produkty do makijażu twarzy i ciała,
szminki do ust, tusze do rzęs, tusz do brwi, zestawy do makijażu, środki zapachowe do pomieszczeń, zapachowe woski, 11 lampy wiszące,
lampy stołowe, lampy ścienne, lampy biurkowe, stojące lampy, 14
biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria damska, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria osobista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria
szlachetna, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria
wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria ze złota, bransoletki [biżuteria], bransolety, broszki [biżuteria], diademy, klipsy, kolczyki, kolczyki
do uszu, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki, obrączki ślubne, ozdoby [biżuteria], perły [biżuteria], pierścionki, wisiorki, zawieszki [biżuteria],
zapięcia do biżuterii, 18 parasole, aktówki, bagaże podróżne, etui
na karty [portfele], etui na wizytówki, kopertówki, kosmetyczki, małe
damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki, małe
walizki, plecaki, podróżne torby na ubranie, pokrowce do garniturów,
portfele, portmonetki, portfele skórzane, skórzane torebki, skórzane
portfele na karty kredytowe, stylowe torebki, teczki, teczki ze skóry,
torby, torby na ramię, torby płócienne, torby podróżne, torebki damskie, torebki do ręki, torebki na biodra [nerki], torebki męskie, torebki
wieczorowe, walizeczki, walizki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki podróżne, 19 płytki, płytki ceramiczne, płytki szklane,
płytki kamienne, płytki łazienkowe (niemetalowe), ścienne płytki
ceramiczne, płytki podłogowe z terakoty, płytki mozaikowe ścienne,
24 tkaniny, tkaniny zasłonowe, tkaniny ubraniowe, tkaniny do tapicerki, tkaniny do wyposażenia wnętrz, tkaniny do dekoracji wnętrz,
25 chusty [odzież], czapki [nakrycia głowy], apaszki, bielizna, chusty
[odzież], długie kurtki, długie szale damskie, garnitury, gorset, golfy [odzież], grube płaszcze, halki, półhalki, kamizelki, kombinezony,
koszule, koszulki polo, koszulki z nadrukami, kurtki, krótkie spodnie,
letnie sukienki, odzież damska, odzież męska, odzież skórzana, odzież
wieczorowa, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież ze skóry, paski [odzież], paski skórzane [odzież], płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze skórzane, rękawiczki, skórzane sukienki, smokingi, spodenki, spódnice, spodnie, spodnie skórzane, stroje
baletowe, stroje wizytowe, sukienki damskie, suknie balowe, suknie
koktajlowe, suknie ślubne, suknie wieczorowe, swetry, szale, szaliki,
szlafroki, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy bez ramiączek, topy
[odzież], tuniki, buty damskie, buty do baletu, buty na płaskim obcasie, buty na platformie, buty na wysokim obcasie, buty skórzane, buty
wsuwane, buty za kostkę, buty z ukrytym obcasem, obuwie damskie,
obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, biustonosze, bluzki, bluzki
z krótkimi rękawami, bluzy, 27 dywany [tekstylne], dywaniki łazienkowe, chodniki dywanowe, dywaniki na podłogi.

(111) 339341
(220) 2020 01 29
(210) 509579
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) NOWACZYK AGNIESZKA WIELKOPOLSKIE CENTRUM
PODOLOGII; INSTYTUT PODOLOGII AGNIESZKA NOWACZYK;
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
INSTYTUT PODOLOGII, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKOPOLSKIE CENTRUM PODOLOGII
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 02.09.19, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu podologii, przekazywanie know-how (szkolenia) z zakresu podologii,
44 usługi medycyny alternatywnej, usługi klinik medycznych, usługi
medyczne.
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(111) 339342
(220) 2020 01 29
(210) 509589
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) INSTYTUT PODOLOGII KLINIKA MEDSKIN AGNIESZKA
NOWACZYK; NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO INSTYTUT PODOLOGII, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT PODOLOGII
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu podologii, przekazywanie know-how (szkolenia) z zakresu podologii,
44 usługi medycyny alternatywnej, usługi klinik medycznych, usługi
medyczne.
(111) 339343
(220) 2020 03 21
(210) 511737
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Racula (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA PIĘKNA
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 3 kosmetyki, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki czyszczące, środki do polerowania, preparaty
do szorowania, środki do ścierania, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, środki do czyszczenia zębów, środki toaletowe, aromaty
[olejki aromatyczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
błyszczyki do ust, esencje eteryczne, farby do włosów, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne,
mydła, mydła dezodoryzujące, mydełka, esencje eteryczne, odżywki
do włosów, olejki esencjonalne, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, płyny po goleniu, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty
kosmetyczne do kąpieli, zestawy kosmetyków, preparaty do kąpieli,
nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony, produkty toaletowe, olejki
toaletowe, peelingi do celów kosmetycznych, peelingi złuszczające
do celów kosmetycznych, peelingi do ciała, peelingi do twarzy [kosmetyki], preparaty toaletowe, płyny do kąpieli, olejki do kąpieli, żele
do kąpieli, balsamy do kąpieli, preparaty do kąpieli, mydła w płynie,
preparaty fitokosmetyczne, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, zmywacze
do paznokci, preparaty do mycia, w szczególności środki czyszczące, środki do prania, środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do polerowania, preparaty do prania, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
środki ścierne i polerskie, 35 reklama, oferowanie w mediach pro-
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duktów dla detalicznego handlu (reklama i promocja), dystrybucja
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż próbek, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty,
druki, próbki], organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż, sprzedaż
detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich towarów:
kosmetyki, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, środki do czyszczenia zębów, środki
toaletowe, przybory toaletowe, aromaty [olejki aromatyczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, esencje
eteryczne, farby do włosów, kremy kosmetyczne, lakier do włosów,
lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydełka, esencje eteryczne, odżywki do włosów, olejki esencjonalne, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów,
płyny po goleniu, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty kosmetyczne do kąpieli,
zestawy kosmetyków, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony, produkty toaletowe, olejki toaletowe, peelingi,
peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, preparaty toaletowe, płyny do kąpieli, olejki do kąpieli, żele do kąpieli, balsamy do kąpieli, preparaty do kąpieli, mydła
w płynie, preparaty fitokosmetyczne, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, produkty perfumeryjne, puder do twarzy,
zmywacze do paznokci, preparaty do mycia w szczególności środki
do czyszczenia, środki do prania, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, preparaty do polerowania, preparaty do prania, środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], środki ścierne i polerskie.

(111) 339344
(220) 2020 03 30
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czujnik do Generowania Bodźca
(540)

(210) 512089

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.02, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura
analityczna do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku,
usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, usługi zgrupowania produktów w celu umożliwienia
obejrzenia towaru i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
(111) 339345
(151) 2021 03 09

(220) 2020 03 30
(441) 2020 11 23

(210) 512096
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(732) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Okulary Monitorujące Zachowanie Badanego
(540)

(591) fioletowy, jasnofioletowy
(531) 16.03.17, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura
analityczna do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku,
usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, usługi zgrupowania produktów w celu umożliwienia
obejrzenia towaru i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
(111) 339346
(220) 2020 04 03
(210) 512178
(151) 2021 01 20
(441) 2020 10 05
(732) MIZGAŁA-PRĘCIKOWSKA EWA MED-LINE, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIADOMY DOSIAD CENTRUM SZKOLENIOWE BIOMECHANIKI
JEŹDŹCA I TRENINGU UZUPEŁNIAJĄCEGO
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29.01.12, 02.03.16, 03.03.01, 03.03.24, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, szkolenia edukacyjne, usługi
edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], nauczanie
i szkolenia, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia
ruchowe dla dzieci, instruktaż w zakresie jazdy konnej, obozy jazdy
konnej, szkoły jazdy konnej, usługi szkoleniowe w zakresie jazdy
konnej, wynajem sprzętu do rekreacyjnej jazdy konnej, szkolenia
dla dorosłych, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych
i dzieci, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia,
organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji
fizycznej, trening osobisty [szkolenie], treningi zdrowotne i treningi
fitness, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, udzielanie informacji związanych z treningiem
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi w zakresie
treningu fizycznego, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej,
obozy sportowe, obozy rekreacyjne, obozy letnie, usługi edukacyjne
związane z zabiegami terapeutycznymi, 44 fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi terapeutyczne.
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(111) 339347
(220) 2020 04 07
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732)	ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALKEMIE Feel the spirit!
(540)

(210) 512383

(591) czarny, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 03.13.24, 05.05.20
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony,
balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 5 kosmetyki
o działaniu leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze
olejki, lecznicze maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze
płyny do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt,
lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne, preparaty higieniczne do użytku medycznego, preparaty
farmaceutyczne antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, spraye
antybakteryjne, żele antybakteryjne, mydła antybakteryjne, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne płyny do rąk i twarzy,
antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, substancje antybakteryjne do celów medycznych, lecznicze żele do higieny
jamy ustnej i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia
skóry, suplementy diety, produkty higieniczne: higieniczne środki
nawilżające, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, ściereczki
do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi do celów higienicznych.
(111) 339348
(220) 2020 04 07
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732)	ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Feel the spirit!
(540)

(210) 512384

(591) czarny, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.15, 26.04.09
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsamy,
płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 5 kosmetyki o działaniu
leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki,
lecznicze maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny
do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne,
preparaty higieniczne do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, mydła antybakteryjne, antybakteryjne
środki do mycia, antybakteryjne płyny do rąk i twarzy, antybakteryjne
żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, substancje antybakteryjne
do celów medycznych, lecznicze żele do higieny jamy ustnej i płyny
do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia skóry, suplementy diety, produkty higieniczne: higieniczne środki nawilżające, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi do celów higienicznych.
(111) 339349
(151) 2020 12 29

(220) 2020 04 07
(441) 2020 09 14

(210) 512385
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(732)	ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALKEMIE Feel the spirit!
(540)

(540)	SOCIAL ELITE Dawid Bagiński
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.15, 05.03.13, 03.13.24
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony,
balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 5 kosmetyki
o działaniu leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze
olejki, lecznicze maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze
płyny do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt,
lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne, preparaty higieniczne do użytku medycznego, preparaty
farmaceutyczne antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, spraye
antybakteryjne, żele antybakteryjne, mydła antybakteryjne, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne płyny do rąk i twarzy,
antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, substancje antybakteryjne do celów medycznych, lecznicze żele do higieny
jamy ustnej i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia
skóry, suplementy diety, produkty higieniczne: higieniczne środki
nawilżające, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, ściereczki
do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi do celów higienicznych.
(111) 339350
(220) 2020 04 09
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732) RV-EFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VS NAILS
(540)

Nr 15/2021

(210) 512391

(591) niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci,
preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, zmywacze
do paznokci, 8 zestawy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, obcinacze do paznokci, pilniki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, polerki do paznokci, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, przekazywanie know-how, 44
manicure.
(111) 339351
(220) 2020 04 10
(210) 512416
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 30
(732) BAGIŃSKI DAWID STRATEGIE SUKCESU, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) czarny, niebieski, żółty, fioletowy, pomarańczowy, czerwony
(531) 24.17.03, 26.07.25, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne
dla konsumentów, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe
i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii
informacyjnych.
(111) 339352
(220) 2020 04 14
(210) 512500
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 21
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOKOŁÓW ROŚLINNY
(540)

(591) biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 31
świeże warzywa.
(111) 339353
(220) 2020 04 14
(210) 512501
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 21
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege Snack delikatny
ŹRÓDŁO BŁONNIKA BEZGLUTENOWY WYSOKA ZAWARTOŚĆ
BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY bez konserwantów
(540)

(591) biały, zielony, ciemnozielony, jasnozielony, fioletowy
(531) 05.03.11, 05.03.16, 27.05.01, 25.01.01, 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 konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 31
świeże warzywa.
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(111) 339354
(220) 2020 10 02
(210) 519065
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 16
(732)	Hochland SE, Heimenkirch (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Valbon. Klasyka smaku
(510), (511) 29 produkty mleczne, ser i przetwory z sera, pasty
do smarowania przygotowane z użyciem sera i / lub przetworów serowych z bezmlecznymi składnikami, masło, tłuszcze jadalne i oleje
jadalne, produkty zastępcze na bazie tłuszczów roślinnych do produktów mlecznych, gotowe posiłki przygotowane z użyciem sera,
gotowe sałatki.
(111) 339355
(220) 2020 10 02
(210) 519071
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) MOCZULSKI MARCIN MATRONIX, Pawłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Multi-Telekom HD telekomunikacja jutra
(540)

(591) niebieski, ciemnoszary, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.15.01, 26.01.06, 26.01.16, 16.01.11
(510), (511) 38 telekomunikacja, agencje informacyjne, fora dla serwisów społecznościowych, informacje o telekomunikacji, komunikacja
radiowa, komunikacja za pośrednictwem światłowodów, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna,
przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja podkastów, transmisja programów radiowych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie,
udostępnianie forów internetowych online, usługi poczty głosowej,
usługi przywoławcze, usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne,
usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie smartfonów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnienie dostępu do globalnych sieci komputerowych.
(111) 339356
(220) 2020 10 02
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 16
(732)	AKADEMIA UNIA TARNÓW, Tarnów (PL);
KLUB SPORTOWY ZKS UNIA TARNÓW, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZKS UNIA 1928
(540)

(210) 519075

(591) niebieski, czarny, biały, złoty
(531) 03.07.10, 05.13.01, 05.13.07, 26.02.01, 26.03.04, 26.03.05,
26.03.16, 26.03.18, 24.11.18, 27.05.01, 27.05.23, 27.07.01, 29.01.14
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(510), (511) 41 usługi klubów sportowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 339357
(220) 2020 10 02
(210) 519076
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732)	SMARTBUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SMART BUSINESS Do IT your way, do IT the SMART way!
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz
do baz danych, aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowanie
do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie
fizycznym, systemy operacyjne, komputerowe systemy operacyjne,
sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
biurowe, pakiety biurowe [oprogramowanie], oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie do planowania, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania wydajnością
firmy, zintegrowane pakiety oprogramowania, 42 administracja
serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa komputerów, dostarczanie raportów
z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja informacji związanych z systemami
informacyjnymi, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją
systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, usługi doradcze w zakresie sieci
komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych
stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi doradztwa
technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa
technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usługi konsultacyjne w zakresie
informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego
w celu ochrony danych, monitoring systemów sieciowych, usługi
monitorowania systemów komputerowych, usługi uwierzytelniania
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, analiza systemów komputerowych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi w zakresie analizy przemysłowej, odtwarzanie baz danych, opracowywanie
baz danych, hosting komputerowych baz danych, projektowanie
i opracowywanie baz danych, usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, tworzenie stron internetowych, tworzenie
programów komputerowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie programów
do przetwarzania danych, tworzenie stron internetowych dla innych,
tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, usługi w zakresie
tworzenia witryn internetowych, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron
internetowych osobom trzecim, tworzenie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych
i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron
głównych i stron internetowych, projektowanie, tworzenie, hosting
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i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, usługi
tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych
dysków twardych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie serwerem, usługi
projektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi informacyjne w zakresie komputerów,
usługi w zakresie technologii informacyjnych, udzielanie informacji
z zakresu programów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie
analizy systemów informacyjnych, zarządzanie usługami w zakresie
technologii informacyjnych [ITSM], programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne ekspertów w związku
ze sprzętem informatycznym, udzielanie informacji na temat usług
analiz i badań przemysłowych, dostarczanie informacji związanych
z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, udzielanie informacji online na temat
usług analiz i badań przemysłowych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania
komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, utrzymywanie
baz danych, projektowanie baz danych, instalacja oprogramowania
do baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowych
baz danych, usługi związane z opracowywaniem baz danych, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, doradztwo
w zakresie komputerowych programów baz danych, projektowanie
i opracowywanie programów komputerowych baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego do baz danych, projektowanie elektronicznych
formatów płyt CD do komputerowych baz danych, opracowywanie,
aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu,
monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testowanie,
analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach
do monitorowania nadawania.

(111) 339358
(220) 2020 10 02
(210) 519078
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 16
(732)	AKADEMIA UNIA TARNÓW, Tarnów (PL);
KLUB SPORTOWY ZKS UNIA TARNÓW, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UNIA TARNÓW
(510), (511) 41 usługi klubów sportowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 339359
(220) 2020 10 02
(210) 519081
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 16
(732) TIORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Desmax.pl ŚRODKI OCHRONY I DEZYNFEKCJI PRODUKCJA,
DYSTRYBUCJA, SPRZEDAŻ
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(540)

(591) niebieski
(531) 02.09.15, 24.01.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
urządzenia zabezpieczające i ochronne, maski przeciwpyłowe.
(111) 339360
(220) 2020 10 02
(210) 519084
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Slim CAMELIA
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnozielony,
ciemnopomorańczowy, niebieski, jasnozielony, zielony, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.11, 03.07.16, 26.13.25
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe, substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki do papierosów, zapalniczki do cygar, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułka
papierosowa, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, kieszonkowe
urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia do umieszczania tytoniu w papierosowych gilzach, papierosy elektroniczne, płyny
do papierosów elektronicznych, wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(111) 339361
(220) 2020 07 17
(210) 516140
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732)	LISIECKI PAWEŁ, Głuchowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOX TRAVEL
(510), (511) 39 transport, usługi przewozu, przewożenie, transport
pasażerski, autobusowe usługi transportowe, organizowanie podróży autobusem, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek zagranicznych, transport autobusowy, transport autokarowy pasażerów,
transport pasażerów autobusami, rezerwacja transportu.
(111) 339362
(220) 2020 07 17
(151) 2021 03 05
(441) 2020 08 31
(732)	LIVING FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzciel (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Joy Day
(540)

(210) 516143

(591) żółty, ciemnożółty, zielony
(531) 01.03.02, 01.03.17, 27.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty bakteriologiczne do celów
medycznych, probiotyki (suplementy), preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory
w układzie trawiennym, środki odkażające, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 30 sosy, drożdże i zaczyny, produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, zioła do celów spożywczych, 32 napoje bezalkoholowe, napoje dla sportowców, napoje
wzbogacone substancjami odżywczymi, brzeczka słodowa, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, wyciągi do sporządzania napojów, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania
napojów, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów.

(111) 339363
(220) 2020 07 19
(210) 516174
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732)	EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) stacja chillout
(510), (511) 9 płyty i dyski z nagraniami, podcasty, pliki muzyczne do pobierania, pobieralne nagrania dźwiękowe, nagrania muzyczne, publikacje
elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne, 16 papier i artykuły
papiernicze, publikacje drukowane, afisze, prospekty, katalogi, broszury,
naklejki i nalepki, periodyki, czasopisma, materiały szkoleniowe i instruktażowe, kalendarze, papeteria, materiały piśmienne, artykuły biurowe zawarte w tej klasie, 35 usługi agencji impresaryjnej, usługi agencji reklamowej, prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, badanie rynku i opinii
publicznej, opracowywanie i produkcja reklam prasowych, radiowych
i telewizyjnych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa,
doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, usługi polegające na gromadzeniu informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, 38 usługi agencji informacyjnej, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, retransmisja programów, opracowywanie i przekazywanie wiadomości, z zakresu aktualności, sportu,
rozrywki, podcasting, nadawanie muzyki, dostarczanie muzyki cyfrowej
za pomocą telekomunikacji, emisja programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie audycji radiowych z zakresu kultury, podróży, muzyki,
światami sztuki i obyczajów, biznesu, pieniędzy, gospodarki, ekonomii, literatury, motoryzacji, technologii, ekologii, kulinariów, 41 organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, rozrywka prasowa, radiowa
i telewizyjna, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, udostępnianie nagranych
nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie
opracowywania reportaży, usługi w zakresie opracowywania tłumaczeń,
organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych na drodze ich transmisji, w tym za pośrednictwem Internetu,
produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, 42 usługi w zakresie doradztwa oraz opracowywania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie prawami autorskimi
do utworów literackich, publicystycznych, naukowych, muzycznych,
słowno-muzycznych, audialnych w zakresie reprodukcji, wprowadzania
do obrotu, zwielokrotniania i rozpowszechniania.
(111) 339364
(220) 2020 07 20
(210) 516216
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) BOSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rabater.pl
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 24.17.02, 24.17.05, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania
dla osób trzecich, 35 skomputeryzowane wyszukiwanie informacji
handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla
osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe świadczone
za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy
użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, marketing cyfrowy, marketing internetowy, kampanie marketingowe, informacja
marketingowa, dostarczanie informacji marketingowej, przygotowywanie planów marketingowych, udostępnianie raportów marketingowych, usługi agencji marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, planowanie
strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych,
analiza trendów marketingowych, pomoc w zakresie marketingu,
doradztwo w zakresie marketingu, analiza w zakresie marketingu,
doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, dostarczanie
biznesowych informacji marketingowych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, oceny
szacunkowe do celów marketingowych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi
w zakresie porównywania cen, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarki internetowej ofert handlowych:
rabatów, zniżek, wyprzedaży.

(111) 339365
(220) 2020 07 20
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732)	ACCOMODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duczki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eBMS
(540)

(210) 516220

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 16.01.01
(510), (511) 42 zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami
naukowymi, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami
środowiska, zdalny monitoring parametrów fizycznych związanych
ze sprzętem komputerowym i medycznym.
(111) 339366
(220) 2020 07 21
(210) 516246
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732)	EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rusinowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EMIX
(510), (511) 1 kwas cytrynowy, środki żelujące, środki żelujące do produktów spożywczych, mieszaniny organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, 29 galaretki w proszku, galaretki owocowe w proszku, galaretki wegetariańskie w proszku, bita śmietana
w proszku (śnieżka), mleko w proszku, żelatyna spożywcza, fondy,
ekstrakty mięsne, groch łuskany, groch żółty dzielony, fasola, orzechy jadalne, orzechy łuskane, orzechy suszone, migdały przetworzone, wiórki kokosowe, słonecznik łuskany, przetworzone nasiona
dyni, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), suszone warzywa, warzywa liofilizowane,
warzywa przetworzone, suszone owoce, produkty z suszonych owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, mieszanki suszonych
owoców, mieszanki owoców i orzechów, rodzynki, suszona żurawina,

82

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 15/2021

suszone morele, suszone śliwki, mak, mieszanki warzywne, mieszanki suszonych warzyw i kasz, w których głównym składnikiem są suszone warzywa, dania do przyrządzenia na bazie suszonych warzyw
i kasz, w których głównym składnikiem są suszone warzywa, lunch
w pudełku do przyrządzenia składający się z suszonych warzyw i kaszy, w których głównym składnikiem są suszone warzywa, dodatki
do dań składające się z suszonych warzyw i kasz do przyrządzenia,
w których głównym składnikiem są suszone warzywa, mieszanki
ryżu i suszonych warzyw, w których głównym składnikiem są suszone warzywa, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie
warzyw, koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania,
koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, 30 budyń
w proszku, lody w proszku, koncentraty do lodów, sorbety w proszku,
kisiel w proszku, preparaty usztywniające do bitej śmietany, proszek
do pieczenia, cukier puder, cukier wanilinowy, kakao, kakao w proszku, napoje na bazie kakao, napoje w proszku zawierające kakao, czekolada w proszku, napoje czekoladowe w proszku, drożdże instant,
naleśniki w proszku, mieszanka do ciasta, ciasta w proszku, mieszanka do ciastek, ciastka w proszku, muffiny w proszku, gofry w proszku,
biszkopty w proszku, koncentraty pączków, koncentraty donatów,
czekolada na polewy lub posypki, posypki dekoracyjne do ciast, tortów i deserów, polewy cukiernicze w proszku, polewy dekoracyjne
w proszku do ciast, tortów i deserów, kremy czekoladowe, kremy
dekoracyjne w proszku do ciast, tortów i deserów, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], skrobia, wyroby ze skrobi,
preparaty skrobiowe wiążące sok owocowy, kukurydza prażona [popcorn], zboża, artykuły spożywcze ze zbóż, produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone, ziarna przetworzone, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, suszone ziarna pełnego zboża,
pieczywo w proszku, chleb w proszku, przekąski na bazie zbóż, kasze
spożywcze, mieszanki kasz i suszonych warzyw, w których głównym
składnikiem jest kasza, liofilizowane dania i potrawy których głównym składnikiem jest kasza, potrawy składające się głównie z kaszy,
lunch w pudełku do przyrządzenia składający się z kaszy i suszonych
warzyw, w którym głównym składnikiem jest kasza, przetworzona
gryka, jęczmień do spożycia przez ludzi, jęczmień łuskany, kasza perłowa, kasza perłowa [przetworzona], owies do spożycia przez ludzi,
owies łuskany, owies przetworzony, produkty spożywcze na bazie
owsa, preparaty z otrębów do spożycia przez ludzi, ryż, mieszanki
ryżu i suszonych warzyw w których głównym składnikiem jest ryż,
siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], cynamon mielony
[przyprawa], przyprawa do piernika, 31 płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, rośliny suszone, jęczmień, kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], nieprzetworzona gryka, nieprzetworzone siemię lniane, nieprzetworzone zboża, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, otręby zbożowe, surowe i nieprzetworzone ziarna,
surowe zboża [nieprzetworzone], nieprzetworzona fasola, 32 napoje
w proszku, oranżada w proszku, koncentraty do granity i shake’ów.

dzieci, meble dla niemowląt, meble do przewijania niemowląt, kojce,
kołyski bujane, łóżeczka dla dzieci, przenośne łóżka dla niemowląt,
przenośne łóżeczka koszyki dla noworodków, leżaczki dziecięce typu
bujaki, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, przewijaki dla niemowląt, stoliki do przewijania niemowląt,
elektryczne kołyski dla niemowląt, maty dla dzieci do spania, maty
do przewijania niemowląt, maty do kojców dziecięcych, poduszki
do karmienia niemowląt, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla
niemowląt, poduszki ciążowe, wałki dla niemowląt, zagłówki dla
niemowląt, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele,
nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, torby do noszenia niemowląt przez ramię, chusty do noszenia niemowląt, nosidełka kangurki niemowlęce, plecaki do noszenia niemowląt, stelaże na plecy
do noszenia dzieci, torby na pas i na biodra [nerki], torebki-worki,
worki podróżne, worki ze sznurkiem, plecaki, torby-nosidełka niemowlęce, regulowane foteliki nosidełka, kosze do noszenia dzieci,
chodziki dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do przewijania niemowląt, kojce, kołyski bujane, łóżeczka dla dzieci, przenośne łóżka
dla niemowląt, przenośne łóżeczka koszyki dla noworodków, leżaczki dziecięce typu bujaki, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla
dzieci, inne niż pościel, przewijaki dla niemowląt, stoliki do przewijania niemowląt, elektryczne kołyski dla niemowląt, maty dla dzieci
do spania, maty do przewijania niemowląt, maty do kojców dziecięcych, poduszki do karmienia niemowląt, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki ciążowe, wałki dla niemowląt,
zagłówki dla niemowląt, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież
dziecięca, wyprawki dziecięce [odzież], odzież niemowlęca, obuwie dla niemowląt, śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], bielizna
dla niemowląt, wyprawki dla niemowląt, nakrycia głowy dla dzieci,
koszulki dla dzieci, majtki dziecięce [odzież], majtki dla niemowląt,
pajacyki dla dzieci [odzież], kurtki, płaszcze, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież wierzchnia dla niemowląt, ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], letnie ubranka dla dzieci, kostiumy kąpielowe
dla dzieci, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla
niemowląt i małych dzieci, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci,
jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, spodnie,
spódnico-spodnie, spódnice, spodnie dziecięce, body niemowlęce,
powijaki dla niemowląt, pieluszki materiałowe, otulacze do pieluch,
pieluchy [pieluszki dziecięce], przykrycia na łóżka, kołdry, bielizna
pościelowa dla niemowląt, kocyki dziecięce, koce dla niemowląt,
koce do łóżeczek dziecięcych, kocyki dla niemowląt [rożki], narzuty
do łóżeczek dziecięcych, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, śpiworki dla niemowląt, śpiworki
z kapturem dla niemowląt, ręczniki dla dzieci, ręczniki [tekstylne] dla
niemowląt, płótno do przewijania niemowląt.

(111) 339367
(220) 2020 07 22
(210) 516267
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 12
(732) MARCIN KALKHOFF KALKHOFF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 24hugs
(540)

(111) 339368
(220) 2020 07 22
(210) 516294
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 12
(732)	GROUND FROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GF GROUND FROST
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy,
brązowy, jasnobrązowy, zielony, jasnozielony, fioletowy,
ciemnofioletowy, różowy, ciemnoróżowy, czerwony, ciemnoszary,
żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, torby do noszenia niemowląt
przez ramię, chusty do noszenia niemowląt, nosidełka kangurki niemowlęce, plecaki do noszenia niemowląt, stelaże na plecy do noszenia dzieci, torby na pas i na biodra [nerki], torebki-worki, worki podróżne, worki ze sznurkiem, plecaki, 20 torby-nosidełka niemowlęce,
regulowane foteliki nosidełka, kosze do noszenia dzieci, chodziki dla

(591) biały, zielony
(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, rachunkowość, księgowość
i audyt, 36 doradztwo w sprawach finansowych.
(111) 339369
(220) 2020 07 22
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 12
(732)	LIPKA SEBASTIAN, Boguszów-Gorce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Baublock

(210) 516300
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(510), (511) 37 usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej
[usługi budowlane], dostarczanie informacji z zakresu przemysłu
budowlanego, informacja o najmie sprzętu budowlanego, konsultacje budowlane, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego,
konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, naprawa maszyn
budowlanych i sprzętu budowlanego, naprawcze roboty budowlane, podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, podziemne prace budowlane w zakresie instalowania rur, podwodne prace
budowlane i konstrukcyjne, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane
i naprawy budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi doradztwa budowlanego, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac
budowlanych], usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, usuwanie gruzu z budynków [usługi
budowlane], wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego.

(111) 339370
(220) 2020 07 22
(210) 516307
(151) 2021 02 01
(441) 2020 10 12
(732)	LISIŃSKA IZABELA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROOTSIE
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej, środki
perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty
i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, preparaty do depilacji i golenia, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
środki zapachowe do celów domowych, preparaty do prania, środki
ścierne i polerskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: środki toaletowe, środki do higieny jamy
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty do włosów, preparaty do depilacji i golenia,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe do celów domowych, preparaty do prania, środki ścierne i polerskie, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, administrowanie
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie
nimi, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom
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uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych
kart członkowskich, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych,
dystrybucja próbek reklamowych, dystrybucja produktów do celów
reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, usługi reklamowe w zakresie
reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, wynajem
billboardów, wynajem czasu na emisję reklam w kinach, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
materiałów reklamowych, wynajem pomocy reklamowych, wynajem
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni
reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych
i służących do prezentacji marketingowych, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, gromadzenie danych, przetwarzanie danych.

(111) 339371
(220) 2012 12 05
(151) 2016 12 21
(441) 2013 03 18
(732) WOJNAROWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spectrum LED Your source of light
(540)

(210) 407812

(591) zielony, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 bezpieczniki topikowe, błyskowe żarówki do lamp, światła błyskowe, boje sygnalizacyjne, boje znakowe do oznakowania torów wodnych, lampy do ciemni fotograficznych, drogowe światła sygnalizacyjne, lampy optyczne, rurowe lampy wyładowcze elektryczne
inne niż do oświetlenia, migacze, neony reklamowe, włókna optyczne
przewodzące promienie świetlne, baterie do oświetlania, urządzenia
elektryczne do zwabiania i zabijania owadów, lampy rentgenowskie
nie do celów medycznych, lampy elektronowe próżniowe, latarnie sygnalizacyjne, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, szyldy świecące,
szyldy świecące z diodami świecącymi LED, ściemniacze światła, elektroniczne pióra świetlne, kable optyczne światłowodowe, obciążenia
do urządzeń świetlnych, zawory elektromagnetyczne, znaki nawigacyjne świetlne, 11 oświetlenie acetylenowe, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, palniki bakteriobójcze, lampki elektryczne na choinkę, świecące numery do domów, lampy gazowe, lampy
górnicze, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, lampy laboratoryjne, lampiony, palniki do lamp, reflektory do lamp, rury do lamp,
szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, lampy do układania włosów,
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lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy lutownicze, spawalnicze,
lampy łukowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy oświetleniowe z diodami świecącymi LED, lampy uliczne, lampy ultrafioletowe
do celów innych niż lecznicze, lampy wyładowcze, lampy elektryczne
do oświetlania, latarki, żarniki elektryczne do ogrzewania, urządzenia
bezpieczeństwa do oświetlenia, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia i instalacje do oświetlenia z diodami świecącymi LED,
urządzenia do oświetlenia pojazdów, oświetlenie sufitowe, żarówki
oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, reflektory do pojazdów,
światła do pojazdów, urządzenia oświetleniowe w pojazdach, instalacja oświetleniowa do pojazdów powietrznych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, reflektory samochodowe, światła do rowerów, lampy kierunkowskazów do samochodów, instalacje do sauny,
włókna magnezowe do oświetlania, elektryczne żarniki do lamp, palniki żarowe, żarówki elektryczne, żarówki elektryczne LED.

(111) 339372
(220) 2020 10 11
(210) 519308
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) WAWRZYNÓW DAWID, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hajstech
(510), (511) 38 usługi w zakresie portali internetowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, prowadzenie portalu w Internecie
polegające na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi świadczone przez portal internetowy w zakresie
udostępniania na portalu informacji, wiadomości, aktualności, ogłoszeń, reklam, filmów, fotografii, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności
informacyjnych, internetowy serwis informacyjny, nadawanie treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, podcasting, transmisje internetowe, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów,
wiadomości i danych, elektroniczna wymiana wiadomości za pomocą, czatów i forów internetowych, usługi udostępniania osobom
trzecim internetowego forum dyskusyjnego, 41 edukacja, nauczanie
i szkolenia, dostarczanie informacji edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikowanie
czasopism i książek edukacyjnych, publikowanie czasopism i książek
edukacyjnych w postaci elektronicznej, udostępnianie publikacji on-line, produkcja nagrań audio i video publikowanych w Internecie, produkcja infografik publikowanych w Internecie, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikowanie drogą elektroniczną, szkolenia biznesowe, szkolenia biznesowe
przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, szkolenia edukacyjne,
szkolenia edukacyjne przeprowadzane za pośrednictwem Internetu,
szkolenia związane z finansami, szkolenia związane z finansami przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, kursy szkoleniowe, kursy
edukacyjne dotyczące finansów, prowadzenie kursów internetowych
w zakresie finansów, organizacja webinariów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie wykładów, usługi konsultacyjne w zakresie
edukacji finansowej, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji finansowej za pośrednictwem Internetu, doradztwo szkoleniowe w zakresie
finansów, kursy instruktażowe, przeprowadzanie wywiadów w celach
rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów w celach edukacyjnych,
przeprowadzanie wywiadów za pośrednictwem Internetu, usługi
szkoleń pracowników związane z technologią finansową.
(111) 339373
(220) 2020 07 23
(210) 516350
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732)	ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CRASSDERM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty
lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weteryna-
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ryjnego, 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 działanie 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) 339374
(220) 2020 07 24
(151) 2021 02 10
(441) 2020 10 26
(732)	GMINA LUBLIN, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LUBIKA
(540)

(210) 516404

(591) czarny, różowy, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.07.15, 26.04.05, 26.05.01, 26.05.10
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(510), (511) 9 elektroniczne i magnetyczne karty kodowane, kodowane karty identyfikacyjne, kodowane karty plastikowe, karty do realizacji płatności na rzecz określonych podmiotów, karty id (karty
identyfikacyjne, karty dostępu), elektroniczne karty chipowe, elektroniczne karty chipowe kodowane, karty z mikro chipami, karty zawierające mikroprocesory, elektroniczne karty-klucze, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem stykowe i bezstykowe, dane zapisane
elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, dane zapisane elektronicznie z Internetu, karty interfejsowe do urządzeń przetwarzających dane, utrwalone na nośnikach informacje i dane, automaty biletowe, biletomaty
stacjonarne, biletomaty mobilne, terminale doładowujące, czytniki
zbliżeniowych kart płatniczych-kasowniki, czytniki kontrolerskie, programy komputerowe, aplikacje służące do zabezpieczania urządzeń,
aplikacje służące do zarządzania lub monitorowania danych transmitowanych do i z urządzeń, aplikacje na urządzenia mobilne, aplikacje do pobrania, aplikacje kontrolujące dostęp do danych, aplikacje
monitorujące, aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje do pobrania,
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje
do pobrania na smartfony, 16 bilety, plakaty, ulotki, banery, kalendarze, kalendarze ścienne, kalendarze na biuro, arkusze papieru zadrukowane jednostronnie, artykuły biurowe, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły piśmiennicze, bilety wstępu, biuletyny informacyjne,
broszury, czasopisma branżowe, druki, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety, drukowane foldery informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane
rozkłady, drukowany materiał promocyjny, etui na identyfikatory,
etykiety przylepne z papieru, etykiety tekturowe, etykiety z papieru,
etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], fotografie, identyfikatory [artykuły biurowe], karty, karty z nazwiskami, mapy,
opakowania z tworzyw sztucznych, pieczątki biurowe, publikacje promocyjne, zeszyty do zapisywania danych, zawiadomienia, zestawy
długopisów i ołówków, zestawy piśmienne, ulotki, ulotki drukowane,
ulotki reklamowe, upominkowe etui na przybory do pisania, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
torby na prezenty, torby papierowe, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, programy przetwarzające dane
w formie drukowanej, 35 usługi sprzedaży biletów uprawniających
do odbycia przejazdu, usługi płatności, skasowania, przyznawania
punktów w programach lojalnościowych prowadzone on-line i zapisywane w systemie centralnym oraz za pośrednictwem urządzeń
odbiorczo-nadawczych i urządzeń do komunikowania na odległość,
usługi reklamowe polegające na rozpowszechnianiu za pośrednictwem sieci komputerowej bazy informacji o usługach komunikacji
zbiorowej z systemem biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w zakresie ww.
usług za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży
ww. usług, 39 organizacja sieci komunikacji zbiorowej z systemem
biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, organizowanie
przejazdów środkami komunikacji publicznej, organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, informacja o transporcie, usługi informacji w zakresie rozkładu jazdy, informacje w zakresie taryfy, zakresów ulg, punktów sprzedaży, instrukcji
i regulaminów z tym związanych, zarządzanie ruchem pojazdów
dzięki zaawansowanym sieciom komunikacyjnym i technologii, transport autobusowy, transport trolejbusowy, transport pasażerów autobusami, transport drogowy pasażerów, organizowanie transportu
pasażerskiego, 42 zarządzanie internetowymi platformami informacyjnymi w ramach systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, administrowanie stronami komputerowymi, zarządzanie
serwisami internetowymi, prowadzenie i udostępnianie osobom trzecim internetowego portalu z informacjami nt. taryfy, zakresów ulg,
punktów sprzedaży, instrukcji i regulaminów z tym związanych, kont
pasażerów, historii transakcji, kalkulatora cen biletów, sklepu internetowego z opcją „moje ulubione bilety”, koszyka zakupów dla różnych
nośników, planera podróży, utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, utrzymywanie serwerów www, zarządzanie serwerami.

(111) 339375
(220) 2020 07 24
(210) 516409
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) DOMENA MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DONSOL
(540)

(591) niebieski, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08, 01.15.15
(510), (511) 1 sypkie i płynne preparaty chemiczne, środki przeznaczone do odladzania powierzchni i ochrony przeciwgołoledziowej,
środki regulujące stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu, środki
pochłaniające wilgoć.
(111) 339376
(220) 2020 07 24
(210) 516412
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732)	GORCZYCA IZABELLA NO BELL, Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nobell
(510), (511) 41 edukacja, edukacja przedszkolna, edukacja sportowa,
edukacja dorosłych, edukacja językowa, edukacja zawodowa, edukacja
[nauczanie], usługi przedszkoli [edukacja], budowanie zespołu (edukacja), doradztwo zawodowe [edukacja], wyższe uczelnie [edukacja],
organizacja egzaminów [edukacja], usługi szkół [edukacja], sympozja
związane z edukacją, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, obozy
letnie [rozrywka i edukacja], organizowanie seminariów związanych
z edukacją, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja],
usługi edukacyjne, szkolenia edukacyjne, seminaria edukacyjne, usługi
edukacji biznesowej, edukacyjne usługi doradcze, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie
książek edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizowanie sympozjów
edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizacja
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych,
przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, usługi doradztwa
edukacyjnego, zarządzanie usługami edukacyjnymi, organizacja konkursów edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, wydawanie nagród edukacyjnych,
usługi edukacji dla dorosłych, edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne i szkoleniowe, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych,
organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, usługi w zakresie edukacji
muzycznej, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne
związane z tańcem, usługi edukacyjne związane z malowaniem, usługi
edukacyjne świadczone przez uniwersytety, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych,
usługi edukacyjne związane z biznesem, usługi edukacyjne w zakresie
zarządzania, usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach
edukacyjnych, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich,
usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, doradztwo zawodowe (doradztwo
edukacyjne lub szkoleniowe), usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta,
usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem telewizji, usługi edukacyjne świadczone
dla nauczycieli dzieci, usługi edukacyjne dotyczące pisania programów
komputerowych, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, produkcja edukacyjnych
nagrań dźwiękowych i wideo, prowadzenie warsztatów edukacyjnych
w dziedzinie biznesu, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem
programów telewizyjnych, usługi edukacyjne związane z nauką języków
obcych, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu,
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyj-
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nych, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia
kierownictwa i personelu, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, udostępnianie
obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub
prowadzenia szkoleń edukacyjnych, organizacja szkoleń, szkolenia personelu, szkolenia komputerowe, szkolenia biznesowe, szkolenia nauczycieli, szkolenie zaawansowane, szkolenia sportowe, kursy szkoleniowe,
organizowanie szkoleń handlowych, organizowanie szkoleń biznesowych, zapewnianie szkoleń online, prowadzenie warsztatów [szkolenia],
szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia
personelu, nauczanie i szkolenia, trening osobisty [szkolenie], produkcja filmów szkoleniowych, publikowanie podręczników szkoleniowych,
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń, szkolenie z zakresu
sprzedaży, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie projektowania, szkolenia związane z finansami,
usługi szkoleniowe dotyczące przemówień, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi doradcze w zakresie szkoleń, szkolenie związane z karierą zawodową, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, usługi w zakresie
szkolenia nauczycieli, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie
sprzedaży, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym,
kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, usługi szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania projektami, szkolenia z zakresu stosunków
pomiędzy pracodawcami i pracownikami, prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej.

(111) 339377
(220) 2020 07 25
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732) KUZNOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 516423

edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja [nauczanie], informacje o edukacji, informacje dotyczące
edukacji, edukacja przedszkolna, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem,
informacja o edukacji, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie
seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja
szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji
edukacyjnych, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, organizowanie seminariów związanych
z edukacją, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie
seminariów edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, prowadzenie kursów, przedszkola, rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych, szkolenia dla dorosłych, szkolenia nauczycieli, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biuletynów.

(111) 339379
(220) 2020 07 27
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) BORECKI RAFAŁ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITDESK group
(540)

(210) 516441

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware],
komputerowe oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania
komputerowych prac konserwacyjnych], komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie, oprogramowanie biznesowe,
oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów,
oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogramowanie do aplikacji internetowych, 35
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym,
rekrutacja personelu informatycznego, 42 usługi doradztwa informatycznego, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem
informatycznym, testowanie sprzętu informatycznego, projektowanie
systemów informatycznych.

(591) brązowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 01.15.23, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne.
(111) 339378
(220) 2020 07 27
(151) 2021 02 08
(441) 2020 10 19
(732) FUNDACJA SZKOŁA BEZ OCEN, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zwinna szkoła
(540)

Nr 15/2021

(210) 516437

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi
edukacyjne i instruktażowe, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja seminariów, badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania,
doradztwo w zakresie szkoleń, dostarczanie informacji dotyczących

(111) 339380
(220) 2020 07 27
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) PIERZCHAŁA MAREK, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HuMusmin
(540)

(210) 516456

(591) zielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, nawozy dla rolnictwa z alg morskich,
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], na-
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wozy dla rolnictwa, substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo],
chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemicznie
przetwarzany torf stosowany w ogrodnictwie, doniczki torfowe dla
ogrodnictwa, komposty do podłóż hodowlanych do ogrodnictwa, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, podłoża
hodowlane do ogrodnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do stosowania
w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku
w ogrodnictwie, środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, środki
chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, substraty
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, włókna mineralne
do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku
w leśnictwie, gazy do użytku w leśnictwie, nadtlenek wapnia do użytku
w leśnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, preparaty bakteryjne do użytku w leśnictwie, środki chemiczne dla leśnictwa
[z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki
chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, środki chemiczne stosowane w leśnictwie, biologiczne nawozy azotowe, biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, chemiczne preparaty do wzbogacania gleby,
chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemicznie
przetwarzany torf stosowany w rolnictwie, chemicznie zmienione nawozy
złożone, chemikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin,
chemikalia używane w rolnictwie, chemikalia wzbogacające glebę, dodatki do kiszonek [konserwanty], dodatki glebowe, dodatki glebowe [nawożenie], dodatki biologiczne służące do przekształcania plonów w kompost, dodatki stosowane podczas sadzenia do polepszenia zakorzenienia,
donice torfowe do celów ogrodniczych, formowane podłoża do uprawiania roślin składające się z torfu, gleba do upraw, humus, kompost, kompost, obornik, nawozy, kompost organiczny, kompost z liści, kompost
z przegniłych liści [nawozy], materiały poprawiające kondycję gleby, materiały włókniste do użytku jako środki uzdatniające glebę, materiały włókniste do użytku jako nawóz, mieszanki do sadzenia w doniczkach, mieszanki
kompostowe wzbogacone substancjami organicznymi, mieszanki kompostowe z materiału mineralnego w formie pyłu, mieszanki nawozów,
mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, mieszanki produktów
chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej
pasz dla zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], mieszanki regulujące wzrost roślin, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów
do sterylizacji kompostu, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do siana przy produkcji pasz kiszonych [inne niż do użytku weterynaryjnego], mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów
do nawożenia kompostu, mieszanki substancji chemicznych i materiałów
naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, mieszanki substancji
chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, preparaty z mikroelementami dla roślin, mineralne preparaty do użyźniania gleby, naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie
obciążenia, nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie
ich gwałtownego wzrostu, nawóz naturalny, nawóz w formie stałej, preparaty do nawożenia gleby, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy biologiczne, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, nawozy
chemiczne, nawozy do gleb, nawozy do gleby, nawozy do gleby i ziemi
doniczkowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy, nawozy
do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do użytku domowego, nawozy
hydroponiczne, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy morskie, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy,
nawozy organiczne, nawozy potasowe, nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez
dżdżownice, nawozy użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy zawierające azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy
zawierające związki azotu, nawozy złożone, nieorganiczne nawozy, obornik, obornik organiczny, oborniki sztuczne, obornik płynny, odżywki dla
roślin, ogrodowa mieszanka ziemi doniczkowej, organiczna ziemia doniczkowa, pierwiastki śladowe do upraw, pierwiastki śladowe do użytku
w rolnictwie, pierwiastki śladowe do użytku w ogrodnictwie, płynne nawozy, płynne substytuty obornika, podłoża hodowlane, podłoża hodow-
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lane dla roślin, pokrycia humusowe, polepszacze do gleby, preparaty chemiczne do obróbki gleby, preparaty chemiczne do użyźniania gleby [inne
niż sterylizujące], preparaty chemiczne do użyźniania gleby, preparaty
chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, preparaty
do nawożenia, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do nawożenia
pogłównego do trawników, preparaty do nawożenia pogłównego [humus] do trawników, preparaty do odżywiania gleby [inne niż sterylizujące], preparaty do odżywiania gleby, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
preparaty do wzmacniania roślin, preparaty odżywcze dla roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty z mikroelementów dla roślin,
preparowane gleby, produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, regulatory wzrostu dla roślin, regulatory wzrostu roślin, środki chemiczne
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy,
środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki chemiczne
do użytku w mieszankach herbicydowych, środki chemiczne do użytku
w herbicydach, środki chemiczne do użytku jako półprodukty w produkcji pestycydów, środki chemiczne do użytku w mieszankach pestycydowych, środki chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki
chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, środki chemiczne przeciwpylne do użytku na ziarnie, środki chemiczne stosowane
w produkcji regulatorów wzrostu owadów, środki chemiczne stosowane
w produkcji insektycydów, środki do nawożenia ogrodu [nawozy], środki
do regulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do uzdatniania
gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion [inne
niż wyjaławiające], środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu
produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu
produktów ogrodowych, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu
produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodowych, środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodniczych, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wypełniania ubytków w drzewach [leśnictwo], środki nawilżające do darni, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki poprawiające glebę [inne niż wyjaławiające], środki
poprawiające glebę, środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki poprawiające
kondycję gleby do użytku rolniczego, środki regulujące wzrost roślin
do użytku rolniczego, środki stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], środki ulepszające glebę, środki wzmacniające dla roślin, środki zwiększające plony upraw, środki zwiększające
plony warzyw, środki zabezpieczające dla roślin, stymulatory wzrostu
[inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], substancje chelatowe do użytku jako dodatki do listowia roślin, substancje chelatowe
do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje chelatowe do użytku
jako środki odżywcze do listowia roślin, substancje chemiczne do stosowania jako powłoki gleby, substancje do pobudzania wzrostu roślin, substancje do poprawy stanu gleby, substancje do regulacji wzrostu roślin,
substancje do stabilizowania ziemi, substancje do uzdatniania gleby, substancje do uzdatniania gleby [inne niż do wyjaławiania], substancje
do użytku ogrodniczego wyprodukowane przy pomocy inżynierii genetycznej, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, substytuty gleby, superfosfaty [nawozy], surfaktanty do gleby,
wykorzystywane do zapewniania jednolitego przepływu wody w glebie,
surfaktanty do użytku w związku z pestycydami rolniczymi, surfaktanty
do użytku w produkcji pasz dla zwierząt, surowce zasilające rośliny zawierające pierwiastki śladowe, syntetyczne nawozy, torf [nawóz], torf do uprawy nasion, torf w postaci kompostu, torf zawierający pierwiastki śladowe
do użytku jako kompost, twardy obornik, tworzywa sztuczne w postaci
proszków, płynów lub past, nawozy do użyźniania gleby, preparaty
do użyźniania gleby, warstwa orna gleby, warstwa uprawna gleby, ziemia
do upraw, ziemia do uprawy, ziemia doniczkowa, ziemia preparowana
przeznaczona do kiełkowania nasion.

(111) 339381
(220) 2020 07 27
(210) 516463
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AA HOLLYWOOD GLOW
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu,
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preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki
toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe.

(111) 339382
(220) 2020 07 27
(210) 516464
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AA HOLLYWOOD GLOW BY MAGDA PIECZONKA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu,
preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki
toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe.
(111) 339383
(220) 2020 07 28
(210) 516509
(151) 2021 02 01
(441) 2020 10 12
(732) IDEA HR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) idea HR GROUP
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski, szary, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 biura pośrednictwo pracy, agencje zatrudnienia, doradztwo dotyczące zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, konsultacje w zakresie
zatrudnienia, dostarczanie informacji o zatrudnieniu, doradztwo
w zakresie zatrudnienia, znajdowanie zatrudnienia dla personelu,
doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, usługi doradcze
w zakresie zatrudnienia, zarządzanie personelem, spełnianie funkcji
działu kadr dla osób trzecich, usługi w zakresie sporządzania listy
płac, sporządzanie listy płac dla osób trzecich, 41 szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, udostępnianie kursów szkoleniowych
dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, szkolenia
personelu, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami
i pracownikami, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne],
usługi szkolenia zawodowego, szkolenie w zakresie umiejętności biznesowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, przekazywanie
know-how [szkolenia], organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych.
(111) 339384
(220) 2020 07 28
(210) 516510
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 19
(732) TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIKKURILA Nature White
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(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 24.09.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty zabezpieczające
przed rdzą i preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna,
koloranty, barwniki, pigmenty i tusze, bejce, żywice naturalne w stanie surowym, barwniki do farb i do powłok powierzchniowych.
(111) 339385
(220) 2020 08 30
(210) 517622
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) PAGACZ ROBERT, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CEZARY ŁASICZKA
(510), (511) 41 usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, tłumaczenia językowe, edukacja, rozrywka i sport, usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tłumaczenia, publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów.
(111) 339386
(220) 2020 07 28
(210) 516511
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 19
(732) TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIKKURILA Optiva Nature
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 24.09.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty zabezpieczające
przed rdzą i preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna,
koloranty, barwniki, pigmenty i tusze, bejce, żywice naturalne w stanie surowym, barwniki do farb i do powłok powierzchniowych.
(111) 339387
(220) 2019 10 17
(210) 505715
(151) 2021 02 25
(441) 2020 06 22
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biotylek max
(540)

(591) fioletowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty do włosów,
kosmetyki do pielęgnacji urody, kremy i balsamy kosmetyczne, maseczki
do twarzy i ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji
włosów, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, żele do ciała, żele
do rąk, zestawy kosmetyków, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, suplementy diety, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne,
środki sanitarne do celów medycznych, kapsułki do celów leczniczych, 35
usługi w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych, produktów
i substancji dietetycznych, dietetycznych środków spożywczych, suplementów diety, środków odżywczych i nowej żywności, usługi w zakresie
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organizacji targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama, badania marketingowe, 44 usługi w zakresie ochrony zdrowia dorosłych i dzieci, opieki zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych
i dzieci, porady w zakresie farmakologii i/lub leczenia, porady w zakresie
kosmetyki, kosmetologii i dermatologii estetycznej dorosłych i dzieci,
usługi medyczne stacjonarne i objazdowe, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów,
usługi pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie porad kosmetycznych.

(111) 339388
(220) 2020 07 28
(210) 516516
(151) 2021 02 01
(441) 2020 10 12
(732) BRACISZEWSKI MICHAŁ ECOLAM, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seablu
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna.
(111) 339389
(220) 2020 07 28
(210) 516525
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732)	ELE TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Free4U
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 39 transport.
(111) 339390
(220) 2020 07 28
(210) 516527
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 12
(732) WĄS GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
GIEWU, Brzezie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) alert
(510), (511) 32 napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje odalkoholizowane, napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje sportowe
wzbogacane proteinami.
(111) 339391
(220) 2020 07 28
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732)	SUNDAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Sunday
(540)

(591) biały, fioletowy, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 26.05.19

(210) 516536
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(510), (511) 4 energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy
do przechowywania energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji i użycia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy
do przekształcania zużycia energii elektrycznej, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], urządzenia i przyrządy do przekazu energii elektrycznej do jej użytkowania, urządzenia i instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne,
akumulatory energii fotowoltaicznej, panele słoneczne, płyty słoneczne,
baterie słoneczne, baterie słoneczne do użytku domowego i do celów
przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, ładowarki do baterii słonecznych, ogniwa słoneczne, moduły słoneczne, moduły
fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do wytarzania energii elektrycznej, inwertery elektryczne, czujniki elektroniczne
do pomiaru promieniowania słonecznego, elektryczne instalacje sterujące, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, części i akcesoria do montowania
paneli i systemów fotowoltaicznych zawarte w tej klasie, kable i przewody
elektryczne, elektryczne skrzynki sterownicze, skrzynki rozdzielcze zasilania, komputery, komputerowe urządzenia sterujące, oprogramowanie
komputerowe, moduły komputerowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia peryferyjne dostosowane
do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, oprogramowanie szkoleniowe, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej,
do pobrania, 35 usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie
energii, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna sprzedaży
energii elektrycznej na rzecz osób trzecich, usługi pozyskiwania kontraktów na dostawę energii elektrycznej, usługi porównywania cen energii,
usługi analizy kosztów w związku z zużyciem energii elektrycznej, usługi w zakresie oferowania zestawień statystycznych w zakresie zużycia
energii elektrycznej, odczyt mierników elektrycznych do celów wystawiania rachunków, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, zaopatrzenie osób trzecich
jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego z branży energetycznej,
odnawialnych źródeł energii i fotowoltaicznej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, przez Internet urządzeń i przyrządów do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, komórek fotowoltaicznych, akumulatorów energii fotowoltaicznej, paneli słonecznych, płyt słonecznych, baterii słonecznych, ogniw
słonecznych, modułów słonecznych, modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych do wytarzania energii elektrycznej, części i akcesoriów
do montowania paneli i systemów fotowoltaicznych, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 36
usługi w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi pośrednictwa
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, doradztwo i konsultacje kredytowe, organizowanie ubezpieczeń kredytów i pożyczek, finansowanie
inwestycji i projektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, finansowanie projektów dotyczących systemów fotowoltaicznych,
konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, usługi
doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych
technologii, analizy inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne, administrowanie inwestycji, monitorowanie wyników inwestycji, usługi w zakresie
wycen finansowych, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny
kosztów, agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej
wymienionych usług, 37 usługi budowy, montażu, instalowania, serwisowania, naprawy, odnowy i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, systemów zasilanych energią
słoneczną, urządzeń do oszczędzania energii, ogniw i modułów fotowoltaicznych, usługi budowy infrastruktury elektroenergetycznej, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych
usług, 42 opracowywanie systemów do zarządzania energią, projektowanie systemów fotowoltaicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii
słonecznej, programowanie oprogramowania do zarządzania energią,
projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie
i opracowywanie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, doradztwo w zakresie oszczędności i zużycia energii, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, badania w dziedzinie energii,
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prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych związanych z wykorzystaniem naturalnych źródeł energii, audyt energetyczny,
wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 339392
(220) 2020 07 29
(210) 516546
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 19
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pelaforte
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne na przeziębienia, preparaty
odżywcze i witaminowe, preparaty dietetyczne, suplementy diety,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki odżywcze, dodatki dietetyczne, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, wyciągi roślinne i ziołowe do celów leczniczych, nalewki
do celów leczniczych, mieszanki ziołowe do celów leczniczych.
(111) 339393
(220) 2020 07 30
(151) 2021 02 15
(441) 2020 10 26
(732) BUCZEK KACPER, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KC Kebab & Chicken
(540)

(210) 516568

(591) czerwony, żółty, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 02.05.01, 29.01.01, 29.01.02
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barów i restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi
w zakresie barów szybkiej obsługi, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach.
(111) 339394
(220) 2020 07 30
(151) 2021 02 15
(441) 2020 10 26
(732) POPŁAWSKI GRZEGORZ PIOTR, Pogórze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N ARCHAEOLOGICAL PATHS
(540)

(210) 516569

(591) biały, szary, złoty, jasnozłoty, ciemnozłoty, brązowy
(531) 01.01.14, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.07
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi biura turystycznego w celu
rezerwacji podróży, organizacja wycieczek turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi przewodników turystycznych oraz
informacja o podróży, usługi pilotów wycieczek, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, planowanie,
organizowanie i rezerwacja podróży, doradztwo w zakresie podróży,
koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, agencje
rezerwacji podróży, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji
i zamówień na transport, organizowanie wycieczek z przewodnikiem.

(111) 339395
(220) 2020 07 30
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) THE PROGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SPÓŁ/DZIELNIA
(540)

Nr 15/2021
(210) 516572

(531) 26.04.22, 26.11.09
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, 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, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne.
(111) 339396
(220) 2020 09 10
(210) 518128
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) KUCZKOWSKI PAWEŁ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) moxomi
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia do przetwarzania sygnałów głosowych, dekodery elektroniczne, dekodery sygnałów, etui na telefony komórkowe, futerały na elektroniczne notesy, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji,
konwertery cyfrowo-analogowe, multimedialne złącza do pojazdów,
odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, optyczne wzmacniacze
półprzewodnikowe, przedwzmacniacze, przetworniki analogowe, sprzęt
do komunikacji, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne
i mechaniczne), tunery wzmacniacze, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, uchwyty do mocowania przystosowane
do komputerów, urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych,
urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządzenia i przyrządy
multimedialne, urządzenia i przyrządy radiowe, urządzenia przechwytujące dane, wzmacniacze, wzmacniacze cyfrowe, wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze sygnałów, aparaty nadawczo-odbiorcze, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych,
bezprzewodowy sprzęt nadawczy i odbiorczy, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio, elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, interfejsy
komunikacyjne, dekodery, mobilne odbiorniki danych, nadajniki audio,
nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki, odbiorniki i nadajniki radiowe, osobiste nadajniki-odbiorniki, podręczne przyrządy do komunikacji, procesory sygnałów, przenośne odbiorniki radiowe, przenośne urządzenia
telekomunikacyjne, rozdzielacze sygnału, słuchawki z mikrofonem
do komunikacji, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, tunery sygnałów, urządzenia do bezprzewodowej transmisji radiowej, urządzenia
do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych
lub obrazu, urządzenia do łączności bezprzewodowej, urządzenia
do łączności przewodowej, urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej,
urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia do transmisji sygnału, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do transmisji głosu,
urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, urządzenia odsłuchowe do monitorowania niemowląt,
wzmacniacze sygnału bezprzewodowego, wieloportowe nadajniki-odbiorniki, zespoły nadajnikowe audio, adaptery USB, adaptery kart typu
flash, dyski do rejestrowania dźwięku, etui na płyty kompaktowe, etui
na dyskietki, etui na płyty DVD, futerały na karty pamięci, hologramy, jednostki pamięci elektronicznych, karty pamięci do aparatów fotograficznych, karty pamięci do urządzeń do gier wideo, karty pamięci SD, karty
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pamięci typu flash, karty pamięciowe, nośniki do przechowywania danych, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki dźwięku, pamięć flash, pamięć optyczna, pamięć USB [pendrive], pamięci dyskowe, pamięci elektroniczne, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, pamięci
zewnętrzne USB, pojemniki do przechowywania dysków, ukształtowane,
pojemniki na płyty kompaktowe, notatniki cyfrowe, optyczne nośniki
danych, przenośne urządzenia pamięci flash, przystawki do kart typu
flash, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, odtwarzacze audio, odtwarzacze
dźwięku, pokrowce na odtwarzacze płyt DVD, pokrowce na cyfrowe odtwarzacze mediów, pokrowce na odtwarzacze MP3, pokrowce na odtwarzacze płyt CD, pokrowce ochronne na odtwarzacze MP3, sprzęt
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia do odtwarzania danych, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, etui na kalkulatory podręczne, etui
na odtwarzacze MP3, etui na przenośne odtwarzacze mediów, karty USB,
komputery i sprzęt komputerowy, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce na komputery typu osobisty asystent cyfrowy,
pokrowce na urządzenia PDA, pokrowce ochronne na palmtopy, skomputeryzowane organizery osobiste, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rozpoznawania głosu, urządzenia
i przyrządy do odtwarzania danych, zestawy na głowę do rzeczywistości
wirtualnej, audiowizualne systemy rozrywkowe do samochodów, cyfrowe serwery dźwięku, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, głośnikowe stacje dokujące, przenośne głośnikowe stacje dokujące,
laserowe wskaźniki celu, odbiorniki audio-wideo, odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), odtwarzacze mediów, piloty do odbiorników radiowych, piloty do zestawów stereo, przenośne odtwarzacze multimedialne, samochodowe odtwarzacze multimedialne, słuchawki do gier
z wirtualną rzeczywistością, sprzęt audio do noszenia na sobie, stacje
dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, stacje dokujące do smartfonów, systemy obrazujące wideo, systemy rozrywki w samochodzie
[ICE], urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do nagrywania
dźwięku i obrazów, urządzenia holograficzne, urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, wskaźniki świecące [do wskazywania np.
na mapie], adaptery do słuchawek, analogowe modyfikatory dźwięku,
cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria do urządzeń audio,
dwukierunkowe wtyczki do słuchawek, elektroniczne urządzenia audio,
elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń
dźwięku w głośnikach, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, etui do przenoszenia
cyfrowych odtwarzaczy audio, futerały do przenoszenia odbiorników
radiowych, futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, futerały
na słuchawki, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, futerały
na urządzenia fotograficzne, futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny, futerały przystosowane do komputerów, futerały na telefony komórkowe, futerały na tablety, futerały na lornetki, głośniki, głośniki audio,
głośniki bezprzewodowe, głośniki do pojazdów, głośniki do przenośnych
odtwarzaczy multimedialnych, głośniki komputerowe, głośniki [sprzęt
audio], głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki
do telefonów komórkowych, głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, interfejsy audio, kable do głośników, kolumny
typu soundbar, kompresory audio, konsole do miksowania dźwięku, konsole ze słuchawkami, korektory graficzne [urządzenia audio], mikrofony,
miksery audio, miksery do mikrofonów, miksery dźwięku, miksery dźwięku z wbudowanymi wzmacniaczami, miksery [sprzęt audio], modyfikatory cech dynamicznych audio, monitory radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nauszniki do słuchawek, obudowy głośników audio,
odbiorniki częstotliwości radiowych, odbiorniki wzmacniające dźwięk,
odbiorniki radiowe do pojazdów, odtwarzacze mp3, osobiste urządzenia
stereofoniczne, procesory dźwięku, procesory efektów gitarowych,
przejściówki stereo do samochodów, przełączniki do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, przełączniki głośników, przenośne głośniki, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przetworniki do elektrycznych instrumentów muzycznych, przetworniki
elektroakustyczne, przetworniki sygnałów do głośników audio, przewody akustyczne, pulpity do miksowania dźwięków, samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy audio, słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne,
sprzęt audio, sprzęt komputerowy do przetwarzania sygnałów audio
i wideo, sprzęt stereofoniczny, stojaki do mikrofonów, stojaki na głośniki,
stojaki przystosowane do przechowywania urządzeń audio, subwoofery,
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systemy głośnikowe, uchwyty do głośników, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do efektów audio, urządzenia do generowania sygnałów stereo,
urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, wzmacniacze audio, wzmacniacze
dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze gitarowe, wzmacniacze elektryczne stosowane z instrumentami muzycznymi, wzmacniacze lampowe, zestawy słuchawek z mikrofonem, zestawy słuchawkowe,
zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami, złącza do instrumentów muzycznych, złącza do kabli, złącza kabli audio, żurawie mikrofonowe, części i akcesoria do dekoderów, ekrany, ekrany holograficzne, torby
przystosowane do noszenia sprzętu wideo, adaptery do łączenia urządzeń medialnych, kable audio, kable do mikrofonów, kable do komputerów, kable do transmisji danych, kable do gitar, kable optyczne, kable
SCART, kable typu jack, kable USB, nadajniki optyczne do użytku z kablami światłowodowymi, przewody do USB, przejściówki audio, przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek elektrycznych, przejściówki / rozgałęziacze do kabli, wtyczki typu jack, elektryczne kable do ładowania,
przedłużacze, szkła powiększające, rozgałęźniki elektroniczne do mikrofonów, etui na urządzenia do magazynowania danych, osłony na klawiatury komputerowe, urządzenia przełączające audio, przewody USB
do telefonów komórkowych, piloty do sprzętu audiowizualnego, 11 elektryczne światła nocne, lampki nocne, lampki oświetlenia wewnętrznego,
do czytania, do pojazdów, lampy elektryczne, lampy LED, latarki, latarki
LED, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie elektryczne, urządzenia oświetleniowe LED, 18
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, etui, futerały na dokumenty, etui na karty [portfele], etui z imitacji
skóry, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia,
futerały przenośne na dokumenty, torby na narzędzia, sprzedawane bez
wyposażenia, torby, sakwy, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze, pokrowce [worki] na sprzęt, pokrowce podróżne na ubrania, pojemniki na wizytówki, pojemniki na monety, pudełka
ze skóry, 28 czujniki brania [sprzęt wędkarski], urządzenia do zarzucania
przynęty, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, futerały na akcesoria
do gier, helikoptery zabawki sterowane radiowo, modele pojazdów sterowane radiowo, obudowy do maszyn do gier wideo, samoloty do zabawy sterowane radiowo, roboty zabawkowe, roboty zabawki sterowane
za pomocą radia, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, sprzęt do gier
wideo, sterowane radiowo zabawkowe modele samochodów, urządzenia do gier, zabawki zdalnie sterowane, zabawki sterowane radiowo, zabawki-pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki na baterie, zdalnie
obsługiwane latające zabawki, zdalnie sterowane łodzie podwodne będące zabawkami, dżojstiki do gier wideo, folie ochronne przystosowane
do ekranów gier przenośnych, folie ochronne do urządzeń do zdalnego
sterowania konsolami do gier wideo, futerały ochronne specjalnie przystosowane do ręcznych gier wideo, futerały ochronne do urządzeń
do zdalnego sterowania konsolami do gier wideo, gamepady, kontrolery
do urządzeń do gier wideo, kontrolery do gier komputerowych, konsole
do gier, przenośne urządzenia do gier, przenośne [podręczne] konsole
do gier wideo, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, urządzenia
do gier komputerowych, urządzenia do gier wideo podłączane do telewizorów, inteligentne elektroniczne pojazdy zabawkowe.

(111) 339397
(220) 2020 09 10
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) KUCZKOWSKI PAWEŁ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moXomi
(540)

(210) 518135

(531) 27.05.01, 27.05.07
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia do przetwarzania sygnałów głosowych, dekodery elektroniczne, dekodery sygnałów, etui na telefony komórkowe, futerały na elektroniczne notesy, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji,
konwertery cyfrowo-analogowe, multimedialne złącza do pojazdów, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, optyczne wzmacniacze półprzewodnikowe, przedwzmacniacze, przetworniki analogowe, sprzęt
do komunikacji, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne
i mechaniczne), tunery wzmacniacze, urządzenia audiowizualne i foto-
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graficzne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, uchwyty do mocowania przystosowane
do komputerów, urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych,
urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządzenia i przyrządy
multimedialne, urządzenia i przyrządy radiowe, urządzenia przechwytujące dane, wzmacniacze, wzmacniacze cyfrowe, wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze sygnałów, aparaty nadawczo-odbiorcze, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych,
bezprzewodowy sprzęt nadawczy i odbiorczy, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio, elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, interfejsy
komunikacyjne, dekodery, mobilne odbiorniki danych, nadajniki audio,
nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki, odbiorniki i nadajniki radiowe, osobiste nadajniki-odbiorniki, podręczne przyrządy do komunikacji, procesory
sygnałów, przenośne odbiorniki radiowe, przenośne urządzenia telekomunikacyjne, rozdzielacze sygnału, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, tunery sygnałów, urządzenia do bezprzewodowej transmisji radiowej, urządzenia do komunikacji
bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, urządzenia do łączności bezprzewodowej, urządzenia do łączności przewodowej, urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej, urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia do transmisji sygnału, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia do transmisji głosu, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, urządzenia odsłuchowe do monitorowania niemowląt, wzmacniacze sygnału
bezprzewodowego, wieloportowe nadajniki-odbiorniki, zespoły nadajnikowe audio, adaptery USB, adaptery kart typu flash, dyski do rejestrowania dźwięku, etui na płyty kompaktowe, etui na dyskietki, etui na płyty
DVD, futerały na karty pamięci, hologramy, jednostki pamięci elektronicznych, karty pamięci do aparatów fotograficznych, karty pamięci do urządzeń do gier wideo, karty pamięci SD, karty pamięci typu flash, karty pamięciowe, nośniki do przechowywania danych, nośniki do rejestracji
dźwięku, nośniki dźwięku, pamięć flash, pamięć optyczna, pamięć USB
[pendrive], pamięci dyskowe, pamięci elektroniczne, pamięci zewnętrzne
do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne USB, pojemniki
do przechowywania dysków, ukształtowane, pojemniki na płyty kompaktowe, notatniki cyfrowe, optyczne nośniki danych, przenośne urządzenia pamięci flash, przystawki do kart typu flash, urządzenia i nośniki
do przechowywania danych, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, odtwarzacze audio, odtwarzacze dźwięku, pokrowce na odtwarzacze płyt DVD, pokrowce na cyfrowe odtwarzacze mediów, pokrowce na odtwarzacze MP3, pokrowce na odtwarzacze płyt CD,
pokrowce ochronne na odtwarzacze MP3, sprzęt do odtwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia do odtwarzania danych, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry
wideo, etui na kalkulatory podręczne, etui na odtwarzacze MP3, etui
na przenośne odtwarzacze mediów, karty USB, komputery i sprzęt komputerowy, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce
na komputery typu osobisty asystent cyfrowy, pokrowce na urządzenia
PDA, pokrowce ochronne na palmtopy, skomputeryzowane organizery
osobiste, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do rozpoznawania głosu, urządzenia i przyrządy do odtwarzania danych,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, audiowizualne systemy
rozrywkowe do samochodów, cyfrowe serwery dźwięku, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, głośnikowe stacje dokujące, przenośne głośnikowe stacje dokujące, laserowe wskaźniki celu, odbiorniki
audio-wideo, odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), odtwarzacze
mediów, piloty do odbiorników radiowych, piloty do zestawów stereo,
przenośne odtwarzacze multimedialne, samochodowe odtwarzacze
multimedialne, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, sprzęt audio do noszenia na sobie, stacje dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, stacje dokujące do smartfonów, systemy obrazujące wideo, systemy
rozrywki w samochodzie [ICE], urządzenia audio i odbiorniki radiowe,
urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, urządzenia holograficzne,
urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, wskaźniki świecące
[do wskazywania np. na mapie], adaptery do słuchawek, analogowe modyfikatory dźwięku, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory
dźwięku, cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria
do urządzeń audio, dwukierunkowe wtyczki do słuchawek, elektroniczne
urządzenia audio, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektryczne i elektroniczne
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urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych,
etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, futerały do przenoszenia odbiorników radiowych, futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, futerały na słuchawki, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, futerały na urządzenia fotograficzne, futerały przystosowane
na sprzęt fotograficzny, futerały przystosowane do komputerów, futerały
na telefony komórkowe, futerały na tablety, futerały na lornetki, głośniki,
głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do pojazdów, głośniki
do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, głośniki komputerowe,
głośniki [sprzęt audio], głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki do telefonów komórkowych, głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, interfejsy audio, kable do głośników,
kolumny typu soundbar, kompresory audio, konsole do miksowania
dźwięku, konsole ze słuchawkami, korektory graficzne [urządzenia audio], mikrofony, miksery audio, miksery do mikrofonów, miksery dźwięku,
miksery dźwięku z wbudowanymi wzmacniaczami, miksery [sprzęt audio], modyfikatory cech dynamicznych audio, monitory radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nauszniki do słuchawek, obudowy
głośników audio, odbiorniki częstotliwości radiowych, odbiorniki
wzmacniające dźwięk, odbiorniki radiowe do pojazdów, odtwarzacze
MP3, osobiste urządzenia stereofoniczne, procesory dźwięku, procesory
efektów gitarowych, przejściówki stereo do samochodów, przełączniki
do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, przełączniki głośników, przenośne głośniki, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przetworniki do elektrycznych instrumentów muzycznych, przetworniki elektroakustyczne, przetworniki sygnałów
do głośników audio, przewody akustyczne, pulpity do miksowania
dźwięków, samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy audio, słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, słuchawki do komunikacji zdalnej, słuchawki stereofoniczne, sprzęt audio, sprzęt komputerowy do przetwarzania
sygnałów audio i wideo, sprzęt stereofoniczny, stojaki do mikrofonów,
stojaki na głośniki, stojaki przystosowane do przechowywania urządzeń
audio, subwoofery, systemy głośnikowe, uchwyty do głośników, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do efektów audio, urządzenia do generowania
sygnałów stereo, urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, wzmacniacze audio,
wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze gitarowe, wzmacniacze elektryczne stosowane z instrumentami muzycznymi,
wzmacniacze lampowe, zestawy słuchawek z mikrofonem, zestawy słuchawkowe, zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami, złącza
do instrumentów muzycznych, złącza do kabli, złącza kabli audio, żurawie
mikrofonowe, części i akcesoria do dekoderów, ekrany, ekrany holograficzne, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, adaptery do łączenia urządzeń medialnych, kable audio, kable do mikrofonów, kable
do komputerów, kable do transmisji danych, kable do gitar, kable optyczne, kable SCART, kable typu jack, kable USB, nadajniki optyczne do użytku
z kablami światłowodowymi, przewody do USB, przejściówki audio, przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek elektrycznych, przejściówki /
rozgałęziacze do kabli, wtyczki typu jack, elektryczne kable do ładowania,
przedłużacze, szkła powiększające, rozgałęźniki elektroniczne do mikrofonów, etui na urządzenia do magazynowania danych, osłony na klawiatury komputerowe, urządzenia przełączające audio, przewody USB
do telefonów komórkowych, piloty do sprzętu audiowizualnego, 11
elektryczne światła nocne, lampki nocne, lampki oświetlenia wewnętrznego, do czytania, do pojazdów, lampy elektryczne, lampy LED, latarki,
latarki LED, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie
nastrojowe LED, oświetlenie elektryczne, urządzenia oświetleniowe LED,
18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, etui, futerały na dokumenty, etui na karty [portfele], etui z imitacji skóry, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia,
futerały przenośne na dokumenty, torby na narzędzia, sprzedawane bez
wyposażenia, torby, sakwy, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż,
pokrowce na klucze, pokrowce [worki] na sprzęt, pokrowce podróżne
na ubrania, pojemniki na wizytówki, pojemniki na monety, pudełka
ze skóry, 28 czujniki brania [sprzęt wędkarski], urządzenia do zarzucania
przynęty, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, futerały na akcesoria
do gier, helikoptery zabawki sterowane radiowo, modele pojazdów sterowane radiowo, obudowy do maszyn do gier wideo, samoloty do zabawy
sterowane radiowo, roboty zabawkowe, roboty zabawki sterowane
za pomocą radia, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, sprzęt do gier
wideo, sterowane radiowo zabawkowe modele samochodów, urządzenia do gier, zabawki zdalnie sterowane, zabawki sterowane radiowo, zabawki-pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki na baterie, zdalnie obsługiwane latające zabawki, zdalnie sterowane łodzie podwodne będące
zabawkami, dżojstiki do gier wideo, folie ochronne przystosowane
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do ekranów gier przenośnych, folie ochronne do urządzeń do zdalnego
sterowania konsolami do gier wideo, futerały ochronne specjalnie przystosowane do ręcznych gier wideo, futerały ochronne do urządzeń
do zdalnego sterowania konsolami do gier wideo, gamepady, kontrolery
do urządzeń do gier wideo, kontrolery do gier komputerowych, konsole
do gier, przenośne urządzenia do gier, przenośne [podręczne] konsole
do gier wideo, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, urządzenia
do gier komputerowych, urządzenia do gier wideo podłączane do telewizorów, inteligentne elektroniczne pojazdy zabawkowe.
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(111) 339400
(220) 2020 09 12
(210) 518189
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO, Providencia (CL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUEMEMO ENERGY DRINK
(540)

(111) 339398
(220) 2020 09 11
(210) 518143
(151) 2021 02 19
(441) 2020 10 19
(732)	LUKOWSKI GRZEGORZ SUNLOVERS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.sunlovers.pl Sunlovers FEEL IT LOVE IT DO IT
(540)
(591) czarny, fioletowy, zielony
(531) 04.05.03, 27.05.01, 05.03.14, 05.03.13, 26.03.14, 26.03.16,
26.03.18, 26.01.14, 26.01.15, 05.13.07, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych],
napoje zawierające witaminy.

(531) 27.05.01, 26.07.05
(510), (511) 18 torby, torby turystyczne, torby plażowe, torby sportowe, torby pamiątkowe, torby podróżne, torby szkolne, torby płócienne, torby przenośne, torby uniwersalne, torby zakupowe, torebki damskie, torebki, torebki-paski, torebki męskie, stylowe torebki,
torebki-worki, małe torebki kopertówki, torebki do ręki, kopertówki
[małe torebki], torebki na ramię, torebki, portmonetki i portfele, torebki noszone na biodrach, kopertówki, kosmetyczki (niewyposażone), kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki (bez wyposażenia),
kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, kosmetyczki [saszetki
na przybory toaletowe], 35 marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, promocja
sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą.
(111) 339399
(220) 2020 09 11
(210) 518175
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA GDAŃSK
(540)

(111) 339401
(220) 2020 09 12
(210) 518190
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO, Providencia (CL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRL
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 24.15.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych],
napoje zawierające witaminy.
(111) 339402
(220) 2020 09 12
(210) 518191
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO, Providencia (CL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SPARTAN ENERGY DRINK
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 01.15.24, 18.03.02, 18.03.21, 18.03.23, 26.11.03, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.12
(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, 36 analizy ﬁnansowe, analizy ﬁnansowo
– ekonomiczne, 42 badania naukowe, badania techniczne, ekspertyzy naukowe, ekspertyzy techniczne, projektowanie, opracowywanie,
wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego.

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych],
napoje zawierające witaminy.
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(111) 339403
(220) 2020 09 12
(210) 518192
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732) PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO, Providencia (CL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STARKE ENERGY DRINK
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych],
napoje zawierające witaminy.
(111) 339404
(220) 2020 09 17
(210) 518548
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732)	HOFFER RAFAŁ FIRMA BUDOWLANA, Działdowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hoffer.pl
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe [budownictwo], pręty stalowe, metalowe pręty zbrojeniowe, balustrady metalowe, rampy metalowe,
suwnice [konstrukcje] z metalu, kratownice metalowe, wsporniki metalowe, słupy metalowe, dźwigary metalowe, 11 instalacje kanalizacyjne,
19 cement budowlany, betonowe rury, rury ceramiczne, rury sztywne,
niemetalowe, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, prefabrykowane ściany niemetalowe, niemetalowe prefabrykowane elementy
budowlane, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, 20 meble,
35 usługi sprzedaży: mebli, cementu, betonu, 37 usługi budowlane,
wznoszenie budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi hydrauliczne, układanie nawierzchni drogowych, budowa dróg, konserwacja dróg.
(111) 339405
(220) 2020 06 26
(210) 515213
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) FLIS TOMASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	YASNE
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do ciała,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do włosów, kosmetyki upiększające, kosmetyki do kąpieli, kosmetyki
do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki na bazie naturalnych składników, kosmetyki naturalne, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie koncentratów, kosmetyki w formie
soli, kosmetyki w formie kremów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki mineralne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła, środki
perfumeryjne i zapachowe, ekstrakty perfum, perfumy, perfumowane
wody toaletowe, wody po goleniu, kremy do golenia, pianki do golenia, płyny po goleniu, aromaty [olejki aromatyczne], olejki do kąpieli
do celów kosmetycznych, olejki do pielęgnacji ciała, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze],
płyny do pielęgnacji włosów, antyperspiranty (przybory toaletowe),
dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do włosów, balsamy do rąk,
bawełniane płatki kosmetyczne, błyszczyki do ust, ołówki do brwi,
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cienie do powiek, eyelinery, podkłady kosmetyczne do twarzy, pudry kosmetyczne od twarzy, korektor do twarzy, fluid do makijażu,
kolorowe kosmetyki do oczu, pomadki do ust, nawilżane chusteczki
kosmetyczne, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], farby do włosów, kosmetyczne płyny
do włosów, henna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy do skóry, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy do twarzy, kremy dermatologiczne
(inne niż lecznicze), kremy na bazie naturalnych składników, kremy
do ciała, kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc,
kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznokci, maści do celów kosmetycznych,
maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki kosmetyczne, maseczki
do ciała, maseczki do włosów, masła do celów kosmetycznych, masło
do ciała, mleczka kosmetyczne, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka
do ciała, mleczka do twarzy, mleczka do kąpieli, mleczka do demakijażu, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła do pielęgnacji
ciała, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze pianki do kąpieli, sole do kąpieli, środki do czyszczenia zębów, środki do higieny
jamy ustnej, balsamy odżywcze do ciała, odżywki do włosów, odżywki
do paznokci, peelingi złuszczające do ciała, płyny do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do włosów,
serum do celów kosmetycznych, środki zapachowe do celów domowych, szampony, talk do ciała, toniki do celów kosmetycznych, wosk
do celów kosmetycznych, środki kosmetyczne, perfumeryjne i higieniczne do pielęgnacji ciała, rąk, paznokci i włosów, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła toaletowe, mydła zapachowe, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne, olejki esencjonalne, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, lakiery
do włosów, preparaty do kręcenia włosów, kremy po goleniu, wody
kolońskie, 10 bandaże elastyczne, bańki lekarskie, bransoletki przeciwreumatyczne, maski terapeutyczne na twarz, opaski do akupresury, maty do akupresury, urządzenia do masażu, urządzenia do masażu ciała, urządzenia do masażu stóp, przyrządy do masażu ręcznego,
przyrządy do masażu, urządzenia do masażu pleców, nieelektryczne
urządzenia do masażu, urządzenia do masażu do celów medycznych,
przyrządy do akupunktury, urządzenia do ignipunktury, aparat do akupresury, poduszki ortopedyczne, poduszki akupresurowe, poduszki
przeciw bezsenności, przyrządy do masażu estetycznego, przyrządy
elektryczne do akupunktury, rękawice do masażu, separatory palców
u nóg do celów ortopedycznych, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, szczoteczki do czyszczenia języka, taśmy kinezjologiczne,
urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, wkładki ortopedyczne, 21 dyfuzory do olejków zapachowych inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, etui
na grzebienie, gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki do użytku
domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, grzebienie, kubki, łopatki do użytku domowego, łyżki do butów, materiały do wyrobu szczotek i pędzli, moździerze do użytku kuchennego,
pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, puderniczki [puste], puszki
do pudru, rękawice do użytku domowego, rozpylacze do perfum, rozpylacze zapachowe, separatory piankowe do palców stóp do użytku
podczas pedicure, stojaki na pędzle do golenia, szczoteczki do brwi,
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów,
szczotki, szczotki do włosów, szczotki do ciała, szczotki do szorowania, szpatułki kosmetyczne, świeczniki, talerze do dyfuzji olejków
aromatycznych, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, włosie do produkcji szczotek, zakraplacze bez zawartości,
do celów kosmetycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów:
kosmetyków, wyrobów perfumeryjnych i toaletowych, perfum, wód
toaletowych, wód perfumowanych, wód kolońskich. dezodorantów
osobistych i środków przeciw poceniu, antyperspirantów, olejków
eterycznych, środków do mycia i pielęgnacji twarzy i ciała, środków
do mycia i pielęgnacji włosów, środków do koloryzacji i stylizacji włosów, środków do mycia i pielęgnacji stóp, mydeł, soli do kąpieli, środków do kąpieli, olejków do kąpieli, środków kosmetycznych, kremów,
emulsji, płynów, żeli, oliwek, pianek i balsamów do skóry, środków
do makijażu i demakijażu, środków do pielęgnacji i malowania ust,
środków do pielęgnacji i malowania paznokci, środków do usuwania
lakierów, środków do higieny intymnej, preparatów do depilacji, środków do golenia i po goleniu, środków do opalania i chroniących przed
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promieniowaniem ultrafioletowym, środków samoopalających, pudrów do makijażu, pudrów po kąpieli, pudrów higienicznych, środków
do czyszczenia zębów, środków piorących, środków do czyszczenia
i polerowania oraz szorowania i ścierania, sprzedaż hurtowa, detaliczna, za pośrednictwem światowych sieci informatycznych, za pośrednictwem systemu telezakupów, sprzedaż wykorzystująca zamówienie korespondencyjne produktów perfumeryjnych, drogeryjnych
i kosmetycznych, w tym produktów kosmetycznych o charakterze
leczniczym i produktów kosmetycznych do makijażu, usługi związane ze sprzedażą detaliczną, hurtową oraz przez Internet produktów
perfumeryjnych, drogeryjnych i kosmetycznych, reklama, agencje
reklamowe, badania rynku i badania marketingowe, badania i analizy
rynku, reklama i marketing, kolportaż próbek, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw dla celów handlowych lub reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, telemarketing, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ulotek, prospektów, druków i próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej.

(111) 339406
(220) 2020 06 29
(210) 515313
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732)	ANDROS Société en nom collectif, Biars-sur-Cere (FR)
(540) (znak słowny)
(540) MocOwoc
(510), (511) 29 warzywa suszone, suszone owoce, konserwowane
owoce, warzywa konserwowane, mrożone warzywa, mrożone owoce, warzywa gotowane, owoce gotowane, galaretki, dżemy, kompoty,
owoce w puszkach, skórki owocowe, owoce lukrowane, owoce krystalizowane, kompozycje owoców przetworzonych, owoce konserwowane w alkoholu, pasta z owoców tłoczonych, miąższ owoców, sałatki
owocowe, kremy owocowe, musy owocowe, koktajle mleczne, 30
lód spożywczy, kruszony lód, lody, sorbety (lody), mrożone jogurty,
32 napoje na bazie owoców, syropy i inne preparaty bezalkoholowe
do sporządzania napojów, soki, napoje na bazie owoców lub warzyw,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, owocowe nektary, bezalkoholowe,
sorbety [napoje], napoje mrożone, mrożony napój z aromatem owocowym, soki warzywne [napoje], woda kokosowa jako napój, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż
substytuty mleka, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie
owsa [niebędące substytutami mleka], soki warzywne na bazie ryżu,
soi, migdałów, owsa, kokosa oraz orzecha laskowego, soki owocowe
na bazie ryżu, soi, migdałów, owsa, kokosa oraz orzecha laskowego.
(111) 339407
(220) 2020 07 02
(210) 515517
(151) 2021 03 15
(441) 2020 11 23
(732) FABRYKA CZEKOLADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA CZEKOLADY
(540)

(591) brązowy
(531) 29.01.07, 27.05.01, 07.01.25
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowania
działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności go-
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spodarczej, usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością instytucji kulturalnych i edukacyjnych, usługi w zakresie
prac biurowych, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji
sprzedaży, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy lub sieci komputerowej, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji
sprzedaży świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingowym, w tym usługi świadczone za pomocą stron
internetowych i mediów społecznościowych, usługi public relations,
usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów
w celach reklamowych i promocyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych wyżej
usług, 36 usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy i najmu nieruchomości,
usługi polegające na pośredniczeniu w pozyskiwaniu gruntów pod
inwestycje budowlane oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu
lub dzierżawy obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych
do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi pośrednictwa
w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu i/lub
dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
wymienionych wyżej usług, 41 usługi z zakresu kultury, edukacji
i rozrywki, usługi w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym
lub rozrywkowym, usługi w zakresie udzielania informacji o wydarzeniach i imprezach kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych
oraz rezerwacji miejsc na te imprezy i wydarzenia, usługi w zakresie
organizacji, prowadzenia i obsługi zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń, usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia zajęć, konkursów i wystaw o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym lub rozrywkowym, usługi muzeów, usługi w zakresie
udostępniania obiektów muzealnych, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i sprzętu muzealnego, usługi w zakresie wystaw
muzealnych, w tym wystaw stałych i czasowych, usługi kustoszy muzealnych, przewodników muzealnych i animatorów kultury, usługi
redaktorskie i wydawnicze, usługi w zakresie publikowania tekstów,
innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie publikacji książek,
czasopism, broszur, ulotek i materiałów informacyjnych, edukacyjnych i instruktażowych, usługi w zakresie dystrybucji książek, czasopism, broszur, ulotek i materiałów informacyjnych, edukacyjnych
i instruktażowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług.

(111) 339408
(220) 2020 07 06
(210) 515585
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 09
(732) WOJCIESZOWIANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wojcieszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOJCIESZOWIANKA
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 01.15.15, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07,
26.11.10
(510), (511) 32 woda źródlana niegazowana, woda źródlana lekko gazowana, woda źródlana gazowana.
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(111) 339409
(220) 2020 07 06
(210) 515589
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 09
(732) WOJCIESZOWIANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wojcieszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GÓRSKA WODA ŹRÓDLANA WOJCIESZOWIANKA MADAME
IRÈNE TRADYCJA JAKOŚCI OD 1969 ROKU
(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Aflopark KSAWERÓW PABIANICE
(540)

(591) czarny, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.05.01
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(591) biały, szary, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 27.07.01,
27.07.11, 27.07.24, 01.15.15, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.17,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 32 woda źródlana gazowana.
(111) 339410
(220) 2020 07 06
(210) 515644
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) PMR LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PMR MARKET EXPERTS
(540)

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski,
jasnoniebieski, szary, czarny, biały
(531) 26.15.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, usługi w zakresie badania rynku, gromadzenie
informacji handlowych, opracowywanie informacji gospodarczych,
agencje informacji handlowej, usługi informacji biznesowej, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 41 przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia), organizacja webinariów, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie
seminariów szkoleniowych, dostarczanie informacji edukacyjnych,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, komputerowy skład drukarski, multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja
elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie gazet.
(111) 339411
(220) 2020 07 07
(210) 515649
(151) 2021 03 05
(441) 2020 11 16
(732)	AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice (PL)

(111) 339412
(220) 2020 07 08
(210) 515712
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) KATRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOI NOI
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dziecięca,
odzież dla niemowląt, bielizna, bluzki, bluzy, buty, konfekcja odzieżowa, koszule, okrycia wierzchnie, spodnie, spodenki, spódnice,
sukienki, swetry, szale, szlafroki, t-shirty, odzież wodoodporna, kostiumy kąpielowe i ubiory plażowe, gimnastyczne, paski odzieżowe, sportowe, wyroby pończosznicze, kurtki, spodnie, koszulki, kamizelki, dresy, sportowe wyroby pończosznicze, odzież kąpielowa,
marynarki, dziewiarstwo, bielizna przeciwpotowa, odzież sportowa,
wyroby pończosznicze, legginsy, płaszcze, nieprzemakalna odzież
wierzchnia, skarpety, getry, gorsety, peleryny, garsonki, topy, body,
apaszki, szaliki, opaski przeciwpotne, chusty jako odzież, pareo, tuniki plażowe, tuniki, nauszniki, śliniaki niepapierowe, body.
(111) 339413
(220) 2020 07 09
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 02
(732)	LA BAGUETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	La Baguette TARTY I CIASTA
(540)

(210) 515792

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.03.02
(510), (511) 30 pieczywo, produkty zbożowe, chleb, bułki, kanapki,
wyroby cukiernicze, słodycze, lody, kawa, herbata, tarty z owocami,
43 kawiarnie, kafeterie, restauracje, snack-bary, bary, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, bar kawowy, zaopatrywanie w żywność i napoje, dekorowanie ciast, usługi cateringowe.
(111) 339414
(220) 2020 07 09
(210) 515805
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) MAZELA BARTŁOMIEJ ASPEN-LABORATORY, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XYLONAT
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, powłoki, rozcieńczalniki
i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, żywice naturalne
w stanie surowym, powłoki ochronne do zapobiegania rdzy i powstrzymywania korozji, rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, rozpuszczalniki do ponownego lakierowania pojazdów, oleje zapobiegające korozji, materiały powłokowe w postaci olejów, środki
antykorozyjne, powłoki żywiczne, woski antykorozyjne, preparaty
zapobiegające matowieniu.

Nr 15/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 339415
(220) 2020 07 09
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) MEDIA JET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NANOTAPE
(540)

(210) 515806

(531) 27.05.01, 20.01.17
(510), (511) 16 dwustronna taśma przylepna do użytku domowego,
dwustronna taśma klejąca do użytku biurowego, taśma klejąca.
(111) 339416
(220) 2020 07 10
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) WOJTASZEK AGNIESZKA, Kościan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA LODOWYCH MARZEŃ
NATURALNE SĄ NASZE LODY!
(540)

(210) 515827

ZOBACZ

97

i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, usługi reklamowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kreowanie wizerunku towarów
i usług, organizacja sprzedaży detalicznej i hurtowej dla osób trzecich, dotycząca materiałów budowlanych metalowych i materiałów
budowlanych niemetalowych.

(111) 339418
(220) 2020 07 14
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) 4D GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4D GRUPA
(540)

(210) 515972

JAK

(591) biały, czarny, pomarańczowy, zielony
(531) 03.04.02, 08.01.18, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, sorbety [lody], lody mleczne, lody owocowe, 43
lodziarnie.
(111) 339417
(220) 2020 07 10
(210) 515924
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732)	SIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SiG Up
(540)

(591) czerwony, żółty, fioletowy, biały
(531) 24.15.01, 24.15.07, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, 16 bony towarowe,
bony upominkowe, katalogi, gazety, magazyny, periodyki, broszury, ulotki, drukowane materiały reklamowe, materiały biurowe, drukowane materiały informacyjne, materiały firmowe jako materiały
piśmienne, koperty, zaproszenia, 19 materiały budowlane niemetalowe, 35 usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, zarządzanie programami
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie
programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, obsługa programów lojalnościowych, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, pomoc
biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, zarządzanie procesami
biznesowymi, badania dotyczące działalności gospodarczej, nadzór
nad działalnością gospodarczą, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, doradztwo
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, informacje na temat
metod sprzedaży, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, usługi zarządzania zapasami, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo w zakresie reklamy,
organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, doradztwo inżynieryjne (usługi
budowlane), usługi doradztwa budowlanego, informacja budowlana,
dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór budowlany, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi w zakresie
wypożyczania maszyn budowlanych, informacja o najmie sprzętu budowlanego, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, nauczanie i szkolenia, edukacja
zawodowa, doradztwo zawodowe, podyplomowe kursy szkoleniowe,
kształcenie ustawiczne, kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, edukacja prawna, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie szkoleń
biznesowych, prowadzenie konferencji biznesowych, publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, opracowywanie projektów budowlanych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi w zakresie technologii informacyjnych.
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(111) 339419
(220) 2020 10 29
(210) 520159
(151) 2021 04 27
(441) 2021 01 11
(732) NOWOBILSKI JÓZEF WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
SPORTOWEGO SERWIS NARCIARSKI, Białka Tatrzańska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Waluś Gościnna Chata
(540)

(591) ciemnoczerwony
(531) 02.01.01, 02.01.04, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie
lokali gastronomicznych, restauracji, barów i barów szybkiej obsługi, kawiarni, prowadzenie gospód i karczm z wystrojem oraz kuchnią regionalną, obsługa przyjęć okazjonalnych, przygotowywanie dań i napojów na wynos, usługi cateringowe, mobilne usługi cateringowe, usługi
restauracyjne świadczone przez hotele, usługi związane z działalnością
hotelarską i gastronomiczną w zakresie obsługi ruchu turystycznego,
usługi hotelarskie, rezerwacje hotelowe, zakwaterowanie tymczasowe,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hotele, kempingi, pensjonaty, domy gościnne, hostele, obsługa turystów i podróżnych.
(111) 339420
(220) 2020 10 29
(210) 520160
(151) 2021 04 22
(441) 2020 12 28
(732) NOWOBILSKI JÓZEF WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
SPORTOWEGO SERWIS NARCIARSKI, Białka Tatrzańska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Waluś SKI
(540)

(531) 02.01.08, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepów, sklepów internetowych
lub hurtowni z towarami związanymi z uprawianiem sportów letnich
i zimowych, mianowicie ze sprzętem sportowym, odzieżą, obuwiem,
okularami, nakryciami głowy, kaskami ochronnymi, torbami, pokrowcami i plecakami, akcesoriami serwisowymi, kosmetykami, środkami
zapachowymi, czyszczącymi i piorącymi, 37 usługi serwisowe, naprawy i konserwacja sprzętu sportowego, usługi stacji obsługi stoków
narciarskich, snowboardowych i torów saneczkowych, w tym usługi
w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy urządzeń dotyczących
sportów zimowych, usługi w zakresie sztucznego naśnieżania stoków, 39 usługi przewozowe wyciągami narciarskimi, organizowanie
podróży i wycieczek, pośrednictwo w usługach turystycznych, 41
instruktaż w zakresie sportów zimowych i letnich, usługi w zakresie
kształcenia praktycznego w zakresie sportów zimowych, nauczanie jazdy na nartach i deskach snowboardowych, usługi w zakresie
organizowania wypoczynku, rekreacji, obozów, imprez i zawodów
sportowych, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, zapewnianie
obiektów sportowych na potrzeby narciarstwa, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, obsługa urządzeń sportowych (wyciągów
i stoków narciarskich), doradztwo w sprawach turystyki narciarskiej
i snowboardowej oraz tras narciarskich i snowboardowych.
(111) 339421
(220) 2020 04 14
(210) 512504
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 21
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)

Nr 15/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege Snack
z kaszą jaglaną ŹRÓDŁO BŁONNIKA BEZGLUTENOWY WYSOKA
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY bez konserwantów
(540)

(591) biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, brązowy, żółty
(531) 05.03.11, 05.03.15, 08.07.25, 25.01.01, 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 konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 31
świeże warzywa.
(111) 339422
(220) 2020 04 14
(210) 512506
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 21
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Plastry wegańskie
z czosnkiem niedźwiedzim ŹRÓDŁO BIAŁKA ŹRÓDŁO BŁONNIKA
SOKOŁÓW ROŚLINNY
(540)

(591) biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony
(531) 05.03.11, 05.03.15, 05.05.10, 25.01.01, 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 konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 31
świeże warzywa.
(111) 339423
(220) 2020 04 18
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) BŁĘDZKI DOMINIK, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChinskiRaport

(210) 512609

Nr 15/2021
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(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania
danych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów na reklamy, usługi public relations,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje importowe i eksportowe, agencje eksportowe i importowe, agencje importu-eksportu towarów, informacje i doradztwo w zakresie handlu
zagranicznego, informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje
w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu,
dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych
z internetowych baz danych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, marketing internetowy, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, organizacja subskrypcji usług internetowych, optymalizacja stron internetowych,
promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, reklama biznesowych stron internetowych, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych,
udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form
przekazu danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania
transakcji biznesowych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi handlowe online,
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie informacji
handlowych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 339424
(220) 2020 04 20
(210) 512685
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 21
(732) BIO LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chyby (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO LABS
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(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 żele do użytku kosmetycznego, płyny kosmetyczne, 5
żele antybakteryjne, płyny biobójcze.
(111) 339425
(220) 2020 07 09
(210) 512708
(151) 2021 01 08
(441) 2020 09 14
(732) WARSZAWSKA GRUPA LUKA MARO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Stowarzyszenie Warszawska Grupa Luka & Maro
(540)

(591) ciemnoczerwony, biały, ciemnoszary, czarny, niebieski,
filoletowy, złoty, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18,
02.09.23, 16.03.01
(510), (511) 41 fotoreportaże, fotografia portretowa.
(111) 339426
(220) 2016 11 17
(210) 463985
(151) 2021 03 19
(441) 2017 01 16
(732) PASIEKA PRUSZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Tenczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Matecznik
(540)

(531) 03.13.05, 26.05.02, 26.05.04, 26.05.11, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 miód, mleczko pszczele spożywcze, propolis spożywczy, kit pszczeli, pyłek kwiatowy, pierzga, kit pszczeli spożywczy,
mleczko pszczele do celów spożywczych niemedycznych, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: miód, mleczko
pszczele spożywcze, propolis spożywczy, kit pszczeli, pyłek kwiatowy,
pierzga, ciastka, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, pieczywo
cukiernicze, słodycze, wyroby ciastkarskie z dodatkiem miodu, wyroby
piekarnicze z dodatkiem miodu, wyroby cukiernicze z dodatkiem miodu, wyroby czekoladowe z dodatkiem miodu, słodycze z dodatkiem
miodu, miód, kit pszczeli spożywczy, mleczko pszczele do celów spożywczych niemedycznych, piwo z dodatkiem miodu, bezalkoholowe
napoje na bazie miodu, napoje i soki owocowe i warzywne z dodatkiem miodu 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.
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(111) 339427
(220) 2020 09 13
(210) 518205
(151) 2021 02 05
(441) 2020 10 19
(732) CYNDECKA IWONA GOLD BROKERS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOLD BROKERS
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 26.03.04, 26.03.23, 28.11.99, 29.01.02, 29.01.08, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie rachunkami firm, przygotowanie skomputeryzowanej
rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości,
rachunkowość na rzecz osób trzecich, rachunkowość w zakresie
zarządzania kosztami, dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości
handlowej, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, księgowość,
skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi księgowe związane
ze ściąganiem należności, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, 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,
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, doradztwo i analiza finansowa,
skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, doradztwo w zakresie inwestycji
finansowych, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego,
usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi
doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy

Nr 15/2021

finansowe, badania finansowe, doradcze usługi zarządzania finansowego, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące usług
pożyczkowych, doradztwo w zakresie długów, doradztwo związane
ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, dostarczanie informacji
finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, dostarczanie
skomputeryzowanej informacji finansowej, finansowe usługi konsultingowe, gromadzenie informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, konsultacje
związane z bankowością, konsultacje kredytowe, opracowania finansowe, porady w zakresie oceny finansowej, przetwarzanie informacji finansowych, przygotowywanie analiz finansowych, udzielanie
informacji dotyczących kredytów hipotecznych, usługi badawcze
związane z bankowością, usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, usługi dotyczące
finansów przedsiębiorstw, usługi doradztwa finansowego na rzecz
przedsiębiorstw, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy dla przedsiębiorstw, udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, doradztwo związane z zawieraniem
ubezpieczeń, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego,
pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w sprawach
inwestycji finansowych, usługi pośrednictwa finansowego, 37 usługi
budowlane, budowa nieruchomości mieszkalnych, budownictwo,
nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, renowacja budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące
renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania mieszkań, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem
budowy, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, remontowanie budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze w zakresie
budowania, usługi w zakresie remontów budynków, konsultacje budowlane, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, montaż drzwi i okien, nakładanie wylewki posadzkowej, budowa podłóg,
układanie podłóg warstwowych, montaż podłóg podniesionych,
montaż podłóg drewnianych, montaż podłóg laminowanych, układanie płytek podłogowych, układanie pokryć podłogowych, usługi
w zakresie powlekania podłóg, montaż podłóg z imitacji drewna,
nakładanie antypoślizgowych podłogowych warstw uszczelniających, przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów
i pokryć, tapetowanie, malowanie, malowanie natryskowe, usługi
malowania dekoracyjnego, usługi dekoracyjnego malowania wnętrz
domów, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach.

(111) 339428
(220) 2020 09 13
(151) 2021 02 05
(441) 2020 10 19
(732) KOSECKI RAFAŁ VERDECHEM, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERDECHEM
(540)

(210) 518206

(591) niebieski, zielony, biały, czarny
(531) 18.01.09, 18.01.23, 05.03.13, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.03,
29.01.04, 29.01.08, 27.05.01
(510), (511) 3 płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej,
detergenty do samochodów, preparaty czyszczące do samochodów,
preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, środki zapachowe do samochodów, szampony do mycia samochodów, wosk do karoserii samochodów ze szczeliwem do farb, wosk samochodowy, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, środki do czyszczenia pojazdów, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej związanej z środkami do czyszczenia aut.
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(111) 339429
(220) 2020 04 24
(210) 512824
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE AVANTI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolbudy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) avanseptic
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, antybakteryjne preparaty na bazie gliny, mieszaniny do dezynfekcji jaj.
(111) 339430
(220) 2020 04 27
(210) 512892
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732)	SOBCZAK DAMIAN NODIGMARKET24, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NODIGMARKET24
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.07.01,
27.07.11, 03.05.05, 03.05.20, 03.05.24, 03.05.25, 03.05.26, 14.07.12,
14.07.13, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.03.01, 26.03.12, 26.03.15,
26.03.18, 26.03.19, 09.07.21
(510), (511) 7 maszyny wiertnicze, żerdzie wiertniczne, świdry wiertnicze [części maszyn], wciągarki z napędem elektrycznym, wciągniki
[zblocza] elektryczne, wielowrzecionowe głowice świdrów [części
maszyn], wielowrzecionowe głowice świdrów [maszyny], maszyny
do robót ziemnych, roboty do wykonywania odwiertów wykorzystywane do naprawy wnętrza rur kanalizacyjnych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży przez Internet takich
towarów jak: maszyny wiertnicze, żerdzie wiertnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], wciągarki z napędem elektrycznym, wciągniki
[zblocza] elektryczne, wielowrzecionowe głowice świdrów [części
maszyn], wielowrzecionowe głowice świdrów [maszyny], maszyny
do robót ziemnych, teodolity, teodolity precyzyjne, elektroniczne
przyrządy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia nawigacyjne,
urządzenia i przyrządy nawigacyjne, tensometry, czujniki tensometryczne, urządzenia radiolokacyjne, rury ściekowe (niemetalowe),
rury sztywne, niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, niemetalowe izolowane rury wodociągowe, rury odpływowe, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
(111) 339431
(220) 2020 04 27
(210) 512896
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732)	SOBCZAK DAMIAN NODIGMARKET24, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NODIGMARKET24
(510), (511) 7 maszyny wiertnicze, żerdzie wiertnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], wciągarki z napędem elektrycznym, wciągniki
[zblocza] elektryczne, wielowrzecionowe głowice świdrów [części
maszyn], wielowrzecionowe głowice świdrów [maszyny], maszyny
do robót ziemnych, roboty do wykonywania odwiertów wykorzystywane do naprawy wnętrza rur kanalizacyjnych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży przez Internet takich
towarów jak: maszyny wiertnicze, żerdzie wiertnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], wciągarki z napędem elektrycznym, wciągniki
[zblocza] elektryczne, wielowrzecionowe głowice świdrów [części
maszyn], wielowrzecionowe głowice świdrów [maszyny], maszyny
do robót ziemnych, teodolity, teodolity precyzyjne, elektroniczne
przyrządy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia nawigacyjne,
urządzenia i przyrządy nawigacyjne, tensometry, czujniki tensometryczne, urządzenia radiolokacyjne, rury ściekowe (niemetalowe),
rury sztywne, niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, niemetalowe izolowane rury wodociągowe, rury odpływowe, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
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(111) 339432
(220) 2020 04 29
(210) 512919
(151) 2021 01 25
(441) 2020 10 05
(732)	Guangzhou Xiao Mai Holdings Co., Ltd., Guangzhou (CN)
(540) (znak słowny)
(540) MAIBENBEN
(510), (511) 9 klawiatury komputerowe, komputerowe urządzenia
peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], bezprzewodowe peryferia komputerowe, myszka (komputerowe urządzenie peryferyjne),
komputery przenośne, komputery przenośne [notebooki], podkładki
pod myszy komputerowe, komputery przenośne [laptopy], monitory,
monitory [sprzęt komputerowy], komputer tablet, dyski półprzewodnikowe (SSD), hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), dyski komputerowe, podpórki pod nadgarstek do komputerów, podpórki pod
nadgarstki dla użytkowników myszy komputerowych, podpórki pod
nadgarstki do użytku z komputerem, torby do noszenia komputerów.
(111) 339433
(220) 2020 05 05
(210) 513172
(151) 2021 01 20
(441) 2020 10 05
(732) TG ALARM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TG
(540)

(591) zielony, szary, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.22, 26.11.06, 26.11.07,
24.01.03, 24.01.05, 24.01.07
(510), (511) 37 usługi sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia.
(111) 339434
(220) 2020 05 06
(210) 513211
(151) 2021 01 08
(441) 2020 09 14
(732) RECANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RCN RECANET S.A.
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty mleczne, jogurty, mięso, wędliny, ryby, owoce morza, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby, sery, 30 ciasta, słodycze, sosy, 35 prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, telemarketing, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie
sprzedaży towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
39 dostawa żywności, dostawa pizzy, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie przesyłek z żywnością,
dostarczanie gotowych posiłków.
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(111) 339435
(220) 2020 05 08
(210) 513254
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ETOLIQ
(510), (511) 5 antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy
z wyposażeniem, materiały opatrunkowe, bandaże, gaza opatrunkowa, kompresy, tampony, plastry opatrunkowe, białkowe suplementy
diety, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, dietetyczna
żywność dla celów medycznych, herbaty lecznicze, herbicydy, immunostymulatory, lecznicze pasty do zębów, lecznicze preparaty toaletowe, leki dla ludzi i zwierząt, maści do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące,
napary lecznicze, odżywcze suplementy diety, olejki lecznicze, osocze krwi, pestycydy, pieluszki dla niemowląt, podpaski higieniczne,
materiały na protezy zębowe, preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty do odświeżania i odkażania powietrza, preparaty do tępienia szkodników,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, sterydy, substancje
radioaktywne do celów medycznych, suplementy diety, surowice,
szczepionki, szampony lecznicze, środki bakteriobójcze, środki odkażające, środki przeciwbólowe, środki uspakajające, trutki na gryzonie,
wata do celów medycznych, wata do celów farmaceutycznych, woda
utleniona, zioła lecznicze, żele do masażu do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność do celów medycznych, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), aperitify, brandy, nalewki, koktajle i likiery
alkoholowe, rum, whisky, wina, wódka, spirytus.
(111) 339436
(220) 2020 07 23
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732)	LEJWODA ANNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AVOCOUTURE
(540)

(210) 516361

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki zapachowe, perfumy, saszetki
zapachowe, zapachy do wnętrz, zapachy do szafy, zapachy do bielizny,
25 bielizna osobista, bielizna damska, body, pończochy, rajstopy, skarpetki, kostiumy kąpielowe, szlafroki, bielizna nocna, halki, podkoszulki.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) formWORKBOARD.com
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe szalunki do betonu, metalowe pręty zbrojeniowe, metalowe materiały zbrojeniowe, zbrojenia metalowe do betonu, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, zbrojeniowe (materiały-) do betonu, metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe
używane do betonu, metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murarstwie, zbrojenia stalowe do użytku w budowie podłóg betonowych, metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murach z cegły,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, gotowe
elementy budowlane [metalowe], metalowe formy do odlewów z betonu, metalowe konstrukcje, metalowe kotwy murarskie, metalowe,
modułowe elementy budowlane, metalowe, modułowe, przenośne
elementy budowlane, modułowe konstrukcje metalowe, modułowe
przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], szyny metalowe, szyny stalowe, szkielety metalowe [budownictwo], szkielety konstrukcyjne metalowe, stalowe materiały budowlane, wiązadła metalowe
do użytku w budownictwie, wzmacniające materiały metalowe dla
budownictwa, wyprodukowane elementy metalowe do fundamentów budynków, 19 szalunki niemetalowe do betonu, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, pręty zbrojeniowe, nie z metalu, siatka
zbrojeniowa wykonana z włókien tekstylnych do celów budowlanych, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
deski z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, części budowlane (niemetalowe-), elementy konstrukcyjne z tworzyw
sztucznych, elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, formy (niemetalowe-) do betonu: folie z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, materiały budowlane niemetalowe, materiały
niemetalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, materiały
niemetalowe do celów konstrukcyjnych, materiały fundamentowe
(niemetalowe-) do użytku w budownictwie, niemetalowe elementy
konstrukcyjne do użytku w budownictwie.

(531) 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 32 brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, piwo, piwo słodowe.

(111) 339439
(220) 2020 05 08
(210) 513255
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ETOPHARM
(510), (511) 5 antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy
z wyposażeniem, materiały opatrunkowe, bandaże, gaza opatrunkowa, kompresy, tampony, plastry opatrunkowe, białkowe suplementy
diety, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, dietetyczna
żywność dla celów medycznych, herbaty lecznicze, herbicydy, immunostymulatory, lecznicze pasty do zębów, lecznicze preparaty toaletowe, leki dla ludzi i zwierząt, maści do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące,
napary lecznicze, odżywcze suplementy diety, olejki lecznicze, osocze krwi, pestycydy, pieluszki dla niemowląt, podpaski higieniczne,
materiały na protezy zębowe, preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty do odświeżania i odkażania powietrza, preparaty do tępienia szkodników,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, sterydy, substancje
radioaktywne do celów medycznych, suplementy diety, surowice,
szczepionki, szampony lecznicze, środki bakteriobójcze, środki odkażające, środki przeciwbólowe, środki uspakajające, trutki na gryzonie,
wata do celów medycznych, wata co celów farmaceutycznych, woda
utleniona, zioła lecznicze, żele do masażu do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność do celów medycznych, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), aperitify, brandy, nalewki, koktajle i likiery
alkoholowe, rum, whisky, wina, wódka, spirytus.

(111) 339438
(220) 2020 07 13
(210) 516108
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) ZWIERZ KRZYSZTOF, Ostrów Wielkopolski (PL)

(111) 339440
(220) 2020 05 08
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)

(111) 339437
(220) 2020 06 22
(210) 515018
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 07
(732) PLUCIK WOJCIECH, PLUCIK JUSTYNA BROWAR OPOLSKI
SPÓŁKA CYWILNA, Krośnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR OPOLSKI
(540)

(210) 513256
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(540) (znak słowny)
(540)	ETOFRAGRANCE
(510), (511) 5 antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy
z wyposażeniem, materiały opatrunkowe, bandaże, gaza opatrunkowa, kompresy, tampony, plastry opatrunkowe, białkowe suplementy
diety, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, dietetyczna
żywność dla celów medycznych, herbaty lecznicze, herbicydy, immunostymulatory, lecznicze pasty do zębów, lecznicze preparaty toaletowe, leki dla ludzi i zwierząt, maści do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące,
napary lecznicze, odżywcze suplementy diety, olejki lecznicze, osocze krwi, pestycydy, pieluszki dla niemowląt, podpaski higieniczne,
materiały na protezy zębowe, preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty do odświeżania i odkażania powietrza, preparaty do tępienia szkodników,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, sterydy, substancje
radioaktywne do celów medycznych, suplementy diety, surowice,
szczepionki, szampony lecznicze, środki bakteriobójcze, środki odkażające, środki przeciwbólowe, środki uspakajające, trutki na gryzonie,
wata do celów medycznych, wata do celów farmaceutycznych, woda
utleniona, zioła lecznicze, żele do masażu do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność do celów medycznych, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), aperitify, brandy, nalewki, koktajle i likiery
alkoholowe, rum, whisky, wina, wódka, spirytus.
(111) 339441
(220) 2020 05 12
(210) 513319
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 30
(732) OBRAŁ KRZYSZTOF, Gdów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) boxfox
(510), (511) 16 papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, kleje do papieru lub do użytku domowego, materiały filtrujące z papieru, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego,
kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, pasty
i inne substancje klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych, gluten [klej] do papieru lub do użytku domowego, druki,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały filtracyjne
z papieru, drukowane etykietki papierowe, drukowane papierowe
tablice reklamowe, drukowane zaproszenia papierowe, drukowane
znaki papierowe, drukowane znaki papierowe zawierające nazwy
do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, etykiety papierowe na bagaż, etykiety papierowe
odprawionego bagażu, papierowe dekoracje do artykułów spożywczych, papierowe etykietki identyfikacyjne, papierowe pojemniki
do przechowywania, papierowe pojemniki do żywności na wynos,
papierowe torebki do pakowania, pojemniki papierowe, pudełka papierowe do przechowywania kartek z życzeniami, pudła papierowe,
reklamowe szyldy papierowe, reklamowe znaki papierowe, teczki
papierowe, teczki papierowe [artykuły papiernicze], teczki papierowe na dokumenty, torby papierowe, torby papierowe do pakowania,
torby papierowe do celów domowych, torby papierowe na pocztę,
worki papierowe, 39 doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie
korespondencji pocztą i/lub kurierem, dostarczanie towarów przez
kuriera, dostarczanie poczty przez kuriera, dostarczanie poczty
i usługi kurierskie, dostarczanie wiadomości [kurier], dostawa paczek przez kuriera, dostawa towarów poprzez kuriera, lotnicze usługi
kurierskie, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie, transport
drogą kurierską, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania
pakunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi
kurierskie w zakresie dostarczania listów, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków, usługi kurierskie [wiadomości lub
towary], chroniony transport przedmiotów wartościowych, czarterowanie transportu, doradztwo w dziedzinie usług transportowych
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, dostarczanie informacji dotyczących transportu, dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, dystrybucja [transport] towarów
drogą morską, dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną,
dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dzierżawa palet

103

do transportu lub składowania towarów, logistyka transportu, nocny transport paczek, nocny transport drogowy listów, odbieranie,
transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, odbiór,
transport i dostawa towarów, organizacja transportu drogą lądową,
morską i powietrzną, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizowanie i świadczenie usług transportowych
drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu bagażu, organizowanie transportu
paczek, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie artykułów
odzieżowych do transportu, pakowanie towarów podczas transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, strzeżony transport przedmiotów wartościowych, strzeżony transport przedmiotów
wartościowych i pieniędzy ciężarówką, strzeżony transport towarów,
transport, transport bagażowy, transport bagażu, transport dokumentów, transport drogowy, transport drogowy pasażerów, transport i składowanie, transport i składowanie towarów, transport kosmetyków, transport książek, transport kwiatów, transport odpadów,
transport odzieży, transport owoców, transport paczek, transport
pieniędzy i kosztowności, transport (usługi nawigacji), transport
żywności, udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów, udostępnianie danych związanych z metodami transportu,
udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem
mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, udzielanie
informacji o taryfach w zakresie transportu, udzielanie informacji
na temat transportu samochodowego, udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania
transportu towarów, usługi doradcze związane z transportem, usługi
doradcze związane z transportem towarów, usługi doradcze związane z transportem drogowym, usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem,
usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportowe, usługi
transportu bagażu, usługi transportu pojazdami, usługi transportu
żywności, usługi w zakresie transportu bagażu, usługi w zakresie
transportu towarów, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wypożyczanie środków transportu.

(111) 339442
(220) 2020 05 12
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) KIOSKPOLIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KioskPolis.pl
(540)

(210) 513321

(591) ciemnoróżowy, szary, niebieski, zielony
(531) 26.04.05, 26.04.06, 26.03.06, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 czytniki kodów kreskowych, hologramy, hologramy
do poświadczania autentyczności produktów, skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], urządzenia do przetwarzania danych
w czasie rzeczywistym, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, urządzenia pamięciowe do użytku z urządzeniami do przetwarzania danych, chipy
[układy scalone], interaktywne oprogramowanie komputerowe,
interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, interaktywne oprogramowanie komputerowe
zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, komputerowe
oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie
układowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, magnetyczne
nośniki danych, magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane
oprogramowanie, nagrane magnetyczne nośniki danych, nienagrane magnetyczne nośniki danych, czytniki [sprzęt do przetwarzania
danych], skanery optyczne, skanery odcisków palców, skanery obrazu, skanery obrazów, skanery luminescencyjne, skanery kodów
kreskowych, skanery elektroniczne, skanery do przetwarzania cyfrowego, skanery digitalizujące, skanery biometryczne, skanery 3D,
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skanery, cyfrowe skanery graficzne, skanery ręczne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, informacje na temat metod sprzedaży, informacje na temat
rankingu sprzedaży produktów, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji pakietów medialnych, organizacja subskrypcji usług internetowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe,
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, gwarantowanie ubezpieczeń,
ubezpieczenia, usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, osobiste
usługi finansowe, 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi prawne.

(111) 339443
(220) 2020 05 13
(151) 2021 02 02
(441) 2020 10 19
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus Lider technologii 5G
(540)

(210) 513369

(591) zielony, niebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.17, 26.04.18, 02.09.04, 02.09.07, 02.09.08
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy
rejestrujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia
do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, usługi rachunkowo-księgowe, usługi polegające na: rejestrowaniu,
sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji
pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych
oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy,
badania rynku, telefonicznego udzielania informacji o produktach reklamowych, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa
w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje
informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet
w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem
usług lub korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, internetowych
i elektronicznych takich jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie
do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania
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lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe,
dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie
danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików mp3, odtwarzacze plików
mp3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne
i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty
i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia
do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane
szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń
elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia,
elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie,
aparaty i przyrządy do monitorowania aparaty radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne i do celów
dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy
wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami
audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, sprzedaż zestawów do podpisu elektronicznego, usługa polegająca na prezentacji ofert usług internetowych
w zakresie reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi promowania i sprzedaży systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie
cyfrowym, usługi w zakresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych,
usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług
łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe), usługa polegająca
na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji i kształcenia,
pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług medycznych, pośrednictwo
w zakresie sprzedaży usług opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie
sprzedaży usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania
i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia,
organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa,
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym
energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, informacja o ww. usługach, 36
usługi bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze,
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usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pośrednictwo finansowe, leasing finansowy, doradztwo podatkowe,
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu dostępu on-line do: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa,
umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów, usługi zapewniania dostępu do systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej,
telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, obsługi satelitów i przekazów
satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (transmisja i nadawanie programów) oraz
transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, elektroniczny
serwis informacji typu on-line polegający na umożliwianiu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi polegające na: transmisji pisemnych informacji (komunikatów), wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń, informacja o ww. usługach, 39 usługi
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej
i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę
wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, 41 edukacja, kształcenie, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność sportowa,
informacja o działalności sportowej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji
radiowych, telewizyjnych (montaż i dystrybucja programów), informacja
o ww. usługach, 44 usługi medyczne, usługi opiekuńcze, informacja
o ww. usługach, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach.

(111) 339444
(220) 2020 06 15
(210) 513470
(151) 2021 01 08
(441) 2020 09 14
(732) IMBIR I RYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Imbir i Ryż
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków,
kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie
w jedzeniu, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, wynajem budynków przenośnych,
wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 339445
(220) 2020 05 25
(210) 513851
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732)	SOBIERAJ DAWID IMPACT FACTORY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GAWRA WARSZAWSKA
(540)

(591) czerwony
(531) 04.05.13, 27.05.01, 29.01.01
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(510), (511) 35 organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja targów handlowych, organizacja targów w celach
handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy mody w celach promocyjnych [organizacja-], 41 administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie
aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów
sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizacja szkoleń, organizacja
turniejów sportowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych
lub edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych.

(111) 339446
(220) 2020 05 25
(210) 513898
(151) 2021 01 11
(441) 2020 09 14
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fresco
(540)

(591) biały, szary, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 29 drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, galaretki, jaja,
konfitury, konserwy, mięso i wyroby mięsne, mleczne produkty, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, owoce gotowane,
owoce konserwowane, pikle, ryby, sosy do sałatek, suszone owoce,
warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, 30
artykuły spożywcze ze zbóż, chleb, ciastka, cukier, drożdże, herbata,
kakao, kawa, lody, lód do chłodzenia, mąka, miód, musztarda, ocet,
preparaty zbożowe, proszek do pieczenia, przyprawy, ryż, sago, słodycze nielecznicze, sosy, sól, substytuty kawy i herbaty, syrop z melasy do celów kulinarnych, tapioka, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, 31 kwiaty, nasiona, nieprzetworzone ziarna do jedzenia,
nieprzetworzone ziemniaki, pasza dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, produkty rolne nieprzetworzone, rośliny, świeże owoce, ziarna naturalne, ziarna jako nasiona,
ziarna naturalne, żywe zwierzęta.
(111) 339447
(220) 2020 05 25
(210) 513903
(151) 2021 01 04
(441) 2020 09 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF
KORAL, SPÓŁKA JAWNA, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #KupujęBoPolskie POLSKA FIRMA
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.05, 26.01.18, 24.17.25, 24.03.01,
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24.03.07, 24.03.18
(510), (511) 30 lody, lody owocowe, sorbety, lody na patyku, mrożone
wyroby cukiernicze zawierające lody, desery lodowe, lodowe wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, lodowe
słodycze, słodkie polewy i nadzienia, wyroby ciastkarskie i cukiernicze, słodycze, desery, sosy i polewy do deserów, kakao i wyroby
z kakao, kawa, kawa mrożona, 41 rozrywka, rozrywka on-line, organizacja kwizów, gier, konkursów i zawodów, organizacja i prowadzenie
loterii, organizowanie konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów,
spotkań specjalistycznych, zawodowych, środowiskowych, przyjęć
okolicznościowych, seminariów wystaw, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja przeprowadzanie imprez i aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez konkursów sportowych i rekreacyjnych, organizacja imprez
i konkursów kulturalnych artystycznych, organizacja przyjęć.
(111) 339448
(220) 2020 05 26
(210) 513956
(151) 2021 01 11
(441) 2020 09 14
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta PROSTO Z SERCA FAJNA POLEWA pomarańczowa
NOWOŚĆ GOTOWA BEZ TŁUSZCZÓW UTWARDZONYCH IDEALNE
DODATKI
(540)

(591) biały, czarny, szary, niebieski, zielony, czerwony, różowy,
żółty, brązowy, pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.15, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.18, 08.01.19, 08.01.22, 25.01.19
(510), (511) 30 dekoracje cukiernicze do ciast, lukier, mieszanki do lukrowania, nielecznicze wyroby cukiernicze, polewy cukiernicze,
polewy do lodów, preparaty z glukozy do celów spożywczych produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, słodkie dekoracje do ciast, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, wyroby
cukiernicze, wyroby piekarnicze.
(111) 339449
(220) 2020 05 26
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) FENIKSCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FENIKS CHEMIA.PL
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 04.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów.

(111) 339450
(220) 2020 05 26
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) FENIKSCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAX JAKOŚĆ GWARANTOWANA
(540)

Nr 15/2021
(210) 513978

(591) szary, pomarańczowy
(531) 17.02.04, 17.02.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów.
(111) 339451
(220) 2020 06 01
(210) 514166
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczółka Orzesz Ty!
(540)

(591) jasnobrązowy, brązowy, jasnozielony, zielony, ciemnozielony,
beżowy, biały
(531) 02.09.01, 03.13.04, 03.13.24, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16,
05.07.06, 24.17.04, 25.01.01, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, wyroby cukiernicze
z dodatkiem orzechów i chrupek, cukierki, wyroby czekoladowe,
czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia,
galaretki (słodycze), galaretki nadziewane (słodycze), wyroby piekarnicze, wafle, ciastka.
(111) 339452
(220) 2020 06 01
(210) 514180
(151) 2021 02 22
(441) 2020 10 05
(732) FUNDACJA ORŁA BIAŁEGO, Olsza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRAND PRIX POLSKI W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
(540)

(210) 513967

(591) czarny, brązowy, czerwony
(531) 01.17.25, 03.07.01, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie zawodów jeździeckich, Organizacja
i prowadzenie imprez sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
Doradztwo sportowe, Usługi szkoleniowe oraz edukacyjne związane

Nr 15/2021
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ze sportem, Usługi informacyjne w zakresie sportu, Usługi trenerskie
w zakresie sportu, Wynajem sprzętu sportowego, Chronometraż
imprez sportowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji, Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń
edukacyjnych i rozrywkowych, Publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, Organizowanie wystaw, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub
edukacją, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe,Publikacje
elektroniczne on-line, Usługi wydawnicze, Publikacje elektroniczne,
Doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, Usługi salonów fitness, klubów sportowych i siłowni, Organizowanie konkursów, gier
losowych i loterii, Organizowanie pokazów mody, Organizowanie
przyjęć, zabaw i festynów, Usługi wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, Produkcja i reprodukcja filmów
i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, Usługi fotograficzne, Wszystkie wyżej wymienione usługi niezwiązane z mistrzostwami w wyścigach samochodowych Formuły1..

(111) 339453
(220) 2020 06 03
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) QI YONG, Żylina (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Galaxy Home
(540)

(210) 514236

(220) 2020 06 02
(441) 2020 09 28

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 39 usługi w zakresie samochodowego transportu towarów i spedycji na terenie kraju i poza granicami.

(111) 339457
(220) 2020 06 03
(210) 514348
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczółka od 1952 Cocktail mix
(540)

(210) 514255
(591) jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, jasnozielony,
różowy, czerwony, czarny, żółty, biały
(531) 02.09.01, 03.13.04, 03.13.24, 05.05.19, 05.07.16, 05.07.22,
05.07.21, 08.01.22, 08.01.25, 11.03.01, 26.11.21, 25.01.01, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki z nadzieniem, gumy
do żucia, galaretki (słodycze), galaretki nadziewane (słodycze), wyroby piekarnicze, wafle, ciastka.

(591) biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, różowy, granatowy
(531) 29.01.99, 27.05.01, 24.13.25
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 339455
(151) 2021 01 19

(732)	STE.R.TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STE.R. TRANSPORT SP. Z O.O.
(540)

(111) 339456
(220) 2019 04 08
(210) 498444
(151) 2020 06 17
(441) 2019 07 08
(732)	ELDAR ELEGANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ELDAR ELEGANCE
(510), (511) 25 bielizna, bielizna sportowa, biustonosze, bluzki, body,
figi, halki, koszulki, majtki, piżamy, topy, tuniki.

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, marketing ukierunkowany, rekrutacja personelu, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
audyt działalności gospodarczej, agencje importowe i eksportowe, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, optymalizacja stron internetowych,
systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, opracowywanie informacji handlowych, przygotowywanie i kompilacja
raportów i informacji biznesowych i handlowych, udzielanie informacji handlowych, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, księgowość, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama i marketing.
(111) 339454
(220) 2020 06 02
(151) 2021 01 11
(441) 2020 09 14
(732)	HOUSE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uPacjenta
(540)
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(210) 514286

(111) 339458
(220) 2020 06 03
(210) 514357
(151) 2021 01 08
(441) 2020 09 21
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JESTEŚMY Z POLSKI WSPIERAMY POLSKICH PRODUCENTÓW
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(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 02.09.15, 05.03.13, 24.03.07, 24.03.12, 24.03.14, 25.05.01,
26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, preparaty do regulacji wzrostu roślin, adiuwanty
jako substancje pomocnicze środków ochrony roślin, środki powierzchniowo czynne, środki zwilżające, 5 pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy, zoocydy, zaprawy nasienne.
(111) 339459
(220) 2020 06 04
(210) 514409
(151) 2021 03 11
(441) 2020 11 23
(732) KASAMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGNOLIA PARK
(510), (511) 35 wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, organizacja wystaw, targów, pokazów i promocji w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, wynajmowanie pomieszczeń do celów handlowych,
wynajmowanie mieszkań, usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, pośrednictwo w wynajmie nieruchomości
mieszkalnych i biurowych, pośrednictwo w wynajmie powierzchni
handlowych, administrowanie nieruchomościami (na zlecenie osób
trzecich), w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wycena nieruchomości, obsługa administracyjna budynków mieszkalnych i biurowych, usługi wynajmu, dzierżawy
nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami,
usługi polegające na doradztwie w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod
inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań, powierzchni handlowej, zarządzanie nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie inwestycji
na rynku nieruchomości, usługi finansowe, zarządzanie inwestycjami
budowlanymi, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania inwestycjami budowlanymi, 37 usługi związane z budownictwem komercyjnym, 39 wynajem miejsc parkingowych, wynajem garaży, usługi
administrowania miejscami parkingowymi, usługi parkingowe, 43
wynajem noclegów, usługi hotelarskie.
(111) 339460
(220) 2020 06 04
(210) 514410
(151) 2021 03 11
(441) 2020 11 23
(732) KASAMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGNOLIA OFFICE PARK
(510), (511) 35 wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, organizacja wystaw, targów, pokazów i promocji w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, wynajmowanie pomieszczeń do celów handlowych,
wynajmowanie mieszkań, usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, pośrednictwo w wynajmie nieruchomości
mieszkalnych i biurowych, pośrednictwo w wynajmie powierzchni
handlowych, administrowanie nieruchomościami (na zlecenie osób
trzecich), w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wycena nieruchomości, obsługa administracyj-

Nr 15/2021

na budynków mieszkalnych i biurowych, usługi wynajmu, dzierżawy
nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami,
usługi polegające na doradztwie w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod
inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań, powierzchni handlowej, zarządzanie nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie inwestycji
na rynku nieruchomości, usługi finansowe, zarządzanie inwestycjami
budowlanymi, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania inwestycjami budowlanymi, 37 usługi związane z budownictwem komercyjnym, 39 wynajem miejsc parkingowych, wynajem garaży, usługi
administrowania miejscami parkingowymi, usługi parkingowe, 43
wynajem noclegów, usługi hotelarskie.

(111) 339461
(220) 2020 06 04
(210) 514411
(151) 2021 03 11
(441) 2020 11 23
(732) KASAMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGNOLIA BUSINESS PARK
(510), (511) 35 wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, organizacja wystaw, targów, pokazów i promocji w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, wynajmowanie pomieszczeń do celów handlowych,
wynajmowanie mieszkań, usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, pośrednictwo w wynajmie nieruchomości
mieszkalnych i biurowych, pośrednictwo w wynajmie powierzchni
handlowych, administrowanie nieruchomościami (na zlecenie osób
trzecich), w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wycena nieruchomości, obsługa administracyjna budynków mieszkalnych i biurowych, usługi wynajmu, dzierżawy
nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami,
usługi polegające na doradztwie w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod
inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań, powierzchni handlowej, zarządzanie nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie inwestycji
na rynku nieruchomości, usługi finansowe, zarządzanie inwestycjami
budowlanymi, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania inwestycjami budowlanymi, 37 usługi związane z budownictwem komercyjnym, 39 wynajem miejsc parkingowych, wynajem garaży, usługi
administrowania miejscami parkingowymi, usługi parkingowe, 43
wynajem noclegów, usługi hotelarskie.
(111) 339462
(220) 2020 06 04
(210) 514425
(151) 2021 01 08
(441) 2020 09 21
(732) WOLIŃSKI KRZYSZTOF, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VOTUMCONNECT ENERGY
(510), (511) 11 pompy ciepła do przetwarzania energii, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, koszty naprawy-wycena, majątek nieruchomy-oszacowanie, wycena, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, oszacowanie, wycena majątku nieruchomego, pożyczki-usługi finansowe, doradztwo
w sprawach odszkodowań, ubezpieczeń, informacje w sprawach odszkodowań, ubezpieczeń, 37 instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów.
(111) 339463
(220) 2020 06 06
(210) 514455
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732)	YONIX DIGITAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Watra Ledger
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(540)

(591) pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 26.04.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 339464
(220) 2020 06 05
(210) 514467
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITABRONZE
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, wyroby
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, proszków, płynów, żeli, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
preparaty witaminowe, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów
medycznych, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych,
mieszanki ziołowe do użytku medycznego.
(111) 339465
(220) 2020 05 21
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732)	Hyundai Motor Company, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENESIS
(540)

(210) 513741

(111) 339466
(220) 2020 05 21
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732)	Hyundai Motor Company, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENESIS
(540)

(udostępniania wolnych miejsce w samochodzie), usługi pośrednictwa w zakresie wzajemnego dowożenia się (udostępniania wolnych miejsc w samochodzie), usługi informacji o ruchu drogowym
za pośrednictwem komputerowych sieci komunikacyjnych, usługi
śledzenia transportu kołowego za pośrednictwem komputera [informacja transportowa], usługi dostarczania informacji o statusie
operacyjnym pojazdów [informacja transportowa], usługi ostrzegania o niebezpieczeństwie za pośrednictwem środków komunikacji
na odległość, dotyczące unieruchomionych pojazdów, usługi dostarczania informacji o położeniu i kierunku poruszania się pojazdów
[informacja transportowa-w tym usługi oferowane przy użyciu satelitarnych systemów nawigacyjnych], usługi dostarczania informacji
transportowych za pośrednictwem komputera, usługi dostarczania
dotyczących transportu, usługi parkowania pojazdów, usługi informacji o warunkach drogowych i ruchu drogowym, usługi informacji
o natężeniu ruchu.

(111) 339467
(220) 2020 05 21
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732)	Hyundai Motor Company, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENESIS
(540)

(210) 513742

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi leasingu pojazdów, wypożyczanie pojazdów
wyposażonych w GPS, usługi dostarczania informacji o drogach i ruchu drogowym, usługi leasingu samochodów na wynajem, usługi
rezerwacji samochodów na wynajem, usługi transportu samochodowego oraz informacji na temat transportu samochodowego, dostarczanie za pośrednictwem Internetu informacji na temat leasingu pojazdów, usługi wynajmu samochodów, garaży i parkingów,
usługi wypożyczania aut, usługi wypożyczania pojazdów, usługi
wypożyczania aut na minuty, usługi wzajemnego dowożenia się

(210) 513774

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 8 noże do cięcia folii, ręczne otwieracze do butelek, klucze do wkręcania i wykręcania korków i kolców do obuwia golfowego, grabie do bunkrów golfowych, grabie stosowane na polach golfowych.
(111) 339468
(220) 2020 05 21
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732)	Hyundai Motor Company, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENESIS
(540)

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 20 niemetalowe tabliczki z numerkami, niemetalowe
tablice rejestracyjne, beczki i kadzie drewniane do zlewania wina,
niemetalowe zamknięcia do butelek, stojaki do wina, półki na wino,
ramki i ramy do zdjęć i obrazów, poduszki odciążające szyję, poduszki nadmuchiwane, niemetalowe kółka do kluczy, kołki (dybie) niemetalowe, korki (zatyczki).
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(210) 513775

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 18 kosmetyczki na przybory toaletowe (sprzedawane
bez wyposażenia), kosmetyczki podróżne (sprzedawane bez wyposażenia), etui na klucze, torby, portfele i portmonetki, etui na karty,
biznesowe skórzane portfele na wizytówki, etui na wizytówki, teczki
i aktówki, torebki-kuferki, torby ekologiczne [torby wykonane z materiałów wielokrotnego użytku], pokrowce na garnitury, koszule i sukienki, walizki i torby podróżne, przywieszki do bagażu, torby w kompletach podróżnych (wyroby skórzane), parasolki golfowe, parasole
używane w czasie gry w golfa, parasolki, parasole przeciwsłoneczne,
skórzane dekoracje do toreb, skórzane etui na klucze, torby ze skóry
i z imitacji skóry, skórzane teczki i aktówki, plecaki górskie, walizki,
torby sportowe, plecaki sportowe, torebki, parasole.
(111) 339469
(220) 2020 05 21
(151) 2021 01 08
(441) 2020 09 21
(732)	Hyundai Motor Company, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENESIS
(540)

(531) 03.07.17, 27.05.01, 24.01.15

(210) 513777
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(510), (511) 24 pledy podróżne, koce do użytku na wolnym powietrzu, narzuty, ręczniki używane w czasie gry w golfa, pledy dwustronne, ręczniki tekstylne, chusteczki tekstylne.

(111) 339470
(220) 2020 05 21
(151) 2021 01 08
(441) 2020 09 21
(732)	Hyundai Motor Company, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENESIS
(540)

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 4 świeczki pachnące, świeczki perfumowane, knoty
do świec, świece.

(210) 519830

(111) 339474
(220) 2020 05 20
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732)	Hyundai Motor Company, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENESIS
(540)

(111) 339472
(220) 2020 05 22
(210) 513839
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) DepilConcept UNIPERSSOAL LDA, Lizbona (PT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Depil Concept
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 01.15.15, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 depilacja woskiem, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi
laserowego usuwania owłosienia, kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 513737

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe tabliczki z numerkami, metalowe tablice rejestracyjne, metalowe zamknięcia butelek, metalowe zakrętki do butelek.
(111) 339475
(220) 2020 05 21
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732)	Hyundai Motor Company, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENESIS
(540)

(591) czerwony, czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.05.14
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne.

(111) 339473
(220) 2020 05 21
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732)	Hyundai Motor Company, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENESIS

(540)

(210) 513778

(531) 03.07.17, 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie golfowe, kolce do obuwia golfowego, korki
i ćwieki do obuwia golfowego, torby dostosowane do obuwia golfowego, przyrządy antypoślizgowe do obuwia golfowego, buty
do prowadzenia samochodu, pulowery do gry w golfa, koszule
do gry w golfa, spódnice do gry w golfa, spodnie do gry w golfa, kamizelki do gry w golfa, odzież do gry w golfa, obuwie, odzież, nakrycia głowy, paski [odzież], skarpetki, kominiarki.
(111) 339471
(220) 2020 10 22
(151) 2021 04 07
(441) 2020 12 21
(732) TOMA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TF Toma Food
(540)
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(210) 513738

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 14 kółka i breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], kółka i breloki do kluczy z metali
szlachetnych, kółka i breloki do kluczy pokrywane metalami szlachetnymi, wysuwane breloki do kluczy, metalowe kółka i breloki
do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, łańcuszki i breloki do kluczy
z imitacji skóry, łańcuszki do kluczy jako biżuteria [z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami], skórzane breloki do kluczy, plastikowe
breloki i łańcuszki do kluczy, łańcuszki do kluczy [z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami], zawieszki do łańcuszków na klucze,
metalowe łańcuszki do kluczy, zegary golfowe, spinki do mankietów,
skórzane etui na klucze, stopery, zegary i zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, oraz ich części, części i akcesoria
do zegarków, zegary samochodowe, biżuteria i metale szlachetne,
puchary pamiątkowe z metali szlachetnych, tabliczki pamiątkowe
z metali szlachetnych, trofea z metali szlachetnych, wyroby artystyczne z metali szlachetnych.
(111) 339476
(220) 2020 05 21
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732)	Hyundai Motor Company, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENESIS
(540)

(210) 513740

(210) 513736

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 17 gumowe zamknięcia do pakowania butelek.
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(111) 339477
(220) 2020 06 08
(210) 514492
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LA CHOCOLATIERE
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie orzechów, bita śmietana,
bita śmietana do dekoracji na bazie produktów mlecznych, desery
na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, desery wykonane
z produktów mlecznych, dipy na bazie produktów mlecznych, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, krem cytrynowy, krem na bazie
masła, marmolada, mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mleczne produkty, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, napoje
mleczne, napoje mleczne z kakao, napoje na bazie mleka o smaku
czekolady, puddingi na bazie mleka, śmietana, chipsy zawarte w tej
klasie, 30 aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty do żywności, aromaty w formie sosów w proszku, artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę jako podstawowy składnik, babeczki, bagietki
z nadzieniem, bajgle, batoniki, batony czekoladowe, bezy, biszkopty,
błyskawiczne mieszanki do lodów, błyskawiczne mieszanki do puddingu, budyń w proszku, budynie deserowe, bułeczki, bułeczki
z czekoladą, bułeczki z kremem, bułki, bułki nadziewane, chałwa,
chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta gotowe do pieczenia, ciasteczka, ciasteczka w proszku, ciastka,
ciastka czekoladowe, ciastka w polewie o smaku czekoladowym,
ciasto do pieczenia ciastek, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada mleczna, czekolada na polewy lub posypki, czekolada pitna, czekolada w proszku,
czekoladki, czekoladowa kawa, czekoladowe dodatki smakowe,
czekoladowe fondue, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie
produktów mlecznych lub warzyw, czekoladowe ozdoby do ciast,
czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, dekoracje cukiernicze
do ciast, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje
z czekolady na choinki, desery czekoladowe, desery lodowe, desery
z muesli, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, eklerki, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty czekoladowe
do przygotowywania napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez
ludzi, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe inne niż olejki eteryczne, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów
spożywczych, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, foremki
z czekolady do wypełniania, gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, gorąca czekolada, gotowe desery na bazie czekolady, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe do spożycia
puddingi, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowe mieszanki
do pieczenia, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe
przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, imitacje kremu budyniowego, jagody pokryte czekoladą, jajka czekoladowe, kakao, kakaowe
napoje, kawa, kawałeczki czekolady do deserów, kawałki ciast, krem
budyniowy w proszku, kremy czekoladowe, kremy czekoladowe
do smarowania, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody,
lody zawierające czekoladę, lukier, lukier do polewania ciast, masa
cukrowa, mieszanka błyskawiczna do pączków, mieszanka do ciasta, mieszanki błyskawiczne do naleśników, mieszanki czekolady
na gorąco, mieszanki do kremu budyniowego, mieszanki do lodów,
mieszanki do lukrowania, mieszanki do przygotowywania ciasteczek
czekoladowych typu brownie, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, mieszanki do sporządzania sosów, mieszanki do wypieku muffinek, mieszanki gotowe do pieczenia, mieszanki kakaowe,
mieszanki na ciastka, mieszanki na lukier, musy, musy czekoladowe,
musy deserowe, nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych,
nadzienia na bazie czekolady, nadzienie do słodyczy, nadziewana
czekolada, napoje czekoladowe, napoje gazowane na bazie kawy,
kakao lub czekolady, napoje kawowe, napoje na bazie kakao, napoje o smaku czekoladowym, napoje w proszku zawierające kakao,
napoje zawierające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze wyroby cukiernicze
zawierające czekoladę, orzechy w czekoladzie, owoce w polewie
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czekoladowej, pasty czekoladowe, pierniczki, piernik, placki, płatki
śniadaniowe, polewa lub posypka czekoladowa, polewa w postaci syropu, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewy o smaku
czekoladowym, posypka czekoladowa, pralinki, praliny wytworzone
z czekolady, praliny z płynnym nadzieniem, praliny z waflem, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne do cukierków,
preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty do ciast, preparaty
do produkcji słodyczy, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, preparaty do sporządzania sosów, preparaty do wyrobu
produktów piekarniczych, preparaty na bazie kakao, preparaty przyprawowe, produkty cukiernicze uformowane z czekolady, produkty
na bazie czekolady, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania
deserów, proszek do pieczenia, proszki do wyrobu ciast, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przyprawy spożywcze, puddingi, puddingi w proszku, składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, słodkie dekoracje do ciast, słodycze
czekoladowe, słodycze nielecznicze, sorbety, sos czekoladowy, sos
w proszku, sosy, substytuty czekolady, syrop czekoladowy, syrop
smakowy, syrop spożywczy, sztuczna czekolada, toffi, trufle czekoladowe, wafle czekoladowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
o smaku czekolady, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, chipsy zawarte w tej klasie, 32 bazy do koktajli bez alkoholu, koktajle bezalkoholowe, mieszanki do sporządzania napojów,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, preparaty
rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki do sporządzania
napojów, syropy do napojów.

(111) 339478
(220) 2020 06 08
(210) 514522
(151) 2021 01 07
(441) 2020 09 21
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	La Chocolatiere
(540)

(591) czerwony, biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 25.07.01
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie
owoców będące zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów
i nasion, batony spożywcze na bazie orzechów, bita śmietana, bita
śmietana do dekoracji na bazie produktów mlecznych, chipsy na bazie
warzyw, chipsy owocowe, chipsy warzywne, desery jogurtowe, desery
mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, desery
wykonane z produktów mlecznych, dipy na bazie produktów mlecznych, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, koktajle mleczne,
kompozycje owoców przetworzonych, krem cytrynowy, krem na bazie masła, marmolada, mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające
się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mleczne
produkty, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, napoje mleczne, napoje mleczne z kakao, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, puddingi na bazie mleka, śmietana, 30 aromaty do ciast, aromaty
do napojów, aromaty do żywności, aromaty w formie sosów w proszku,
artykuły żywnościowe zawierające czekoladę jako podstawowy składnik, babeczki, bagietki z nadzieniem, bajgle, batoniki, batony czekoladowe, bezy, biszkopty, błyskawiczne mieszanki do lodów, błyskawiczne
mieszanki do puddingu, budyń w proszku, budynie deserowe, bułeczki, bułeczki z czekoladą, bułeczki z kremem, bułki, bułki nadziewane,
chałwa, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, ciasta, ciasta czekoladowe,
ciasta gotowe do pieczenia, ciasteczka, ciasteczka w proszku, ciastka,
ciastka czekoladowe, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, ciasto
do pieczenia ciastek, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada do wy-
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robów cukierniczych i chleba, czekolada mleczna, czekolada na polewy
lub posypki, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekoladki, czekoladowa kawa, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe fondue,
czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub
warzyw, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, dekoracje cukiernicze do ciast, dekoracje z czekolady
do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czekolady na choinki, desery
czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, eklerki, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty stosowane jako dodatki
smakowe inne niż olejki eteryczne, ekstrakty z kakao do stosowania jako
aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty z kakao do stosowania
jako aromaty do napojów, esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, foremki z czekolady do wypełniania, gofry, gofry czekoladowe,
gofry z polewą czekoladową, gorąca czekolada, gotowe desery na bazie
czekolady, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe do spożycia puddingi, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowe mieszanki
do pieczenia, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe
przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, imitacje kremu budyniowego,
jagody pokryte czekoladą, jajka czekoladowe, kakao, kakaowe napoje,
kawa, kawałeczki czekolady do deserów, kawałki ciast, krem budyniowy
w proszku, kremy czekoladowe, kremy czekoladowe do smarowania,
lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody zawierające
czekoladę, lukier, lukier do polewania ciast, masa cukrowa, mieszanka
błyskawiczna do pączków, mieszanka do ciasta, mieszanki błyskawiczne do naleśników, mieszanki czekolady na gorąco, mieszanki do kremu
budyniowego, mieszanki do lodów, mieszanki do lukrowania, mieszanki do przygotowywania ciasteczek czekoladowych typu brownie,
mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, mieszanki do sporządzania sosów, mieszanki do wypieku muffinek, mieszanki gotowe
do pieczenia, mieszanki kakaowe, mieszanki na ciastka, mieszanki na lukier, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, nadzienia czekoladowe
do wyrobów piekarniczych, nadzienia na bazie czekolady, nadzienie
do słodyczy, nadziewana czekolada, napoje czekoladowe, napoje gazowane na bazie kawy, kakao lub czekolady, napoje kawowe, napoje
na bazie kakao, napoje o smaku czekoladowym, napoje w proszku zawierające kakao, napoje zawierające czekoladę, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, orzechy w czekoladzie, owoce w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe, pierniczki, piernik, placki, płatki
śniadaniowe, polewa lub posypka czekoladowa, polewa w postaci syropu, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewy o smaku czekoladowym, posypka czekoladowa, pralinki, praliny wytworzone z czekolady,
praliny z płynnym nadzieniem, praliny z waflem, preparaty aromatyczne
do lodów, preparaty aromatyczne do cukierków, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty do ciast, preparaty do produkcji słodyczy,
preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, preparaty do sporządzania sosów, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty na bazie kakao, preparaty przyprawowe, produkty cukiernicze
uformowane z czekolady, produkty na bazie czekolady, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, proszek do pieczenia, proszki
do wyrobu ciast, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przyprawy spożywcze, puddingi, puddingi w proszku, składniki
na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie dekoracje do ciast,
słodycze czekoladowe, słodycze nielecznicze, sorbety, sos czekoladowy,
sos w proszku, sosy, substytuty czekolady, syrop czekoladowy, syrop
smakowy, syrop spożywczy, sztuczna czekolada, toffi, trufle czekoladowe, wafle czekoladowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze o smaku czekolady, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao,
32 bazy do koktajli bez alkoholu, koktajle bezalkoholowe, mieszanki
do sporządzania napojów, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki do sporządzania napojów, syropy do napojów.

(111) 339479
(220) 2020 06 10
(210) 514624
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP POLISH PEN
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(540)

(531) 26.01.18, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 16 pióra wieczne, pióra kulkowe, długopisy, ołówki, korektory, cienkopisy.
(111) 339480
(220) 2020 06 10
(210) 514663
(151) 2021 02 18
(441) 2020 10 12
(732) RETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ARCTAN
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące
do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania odpowiedniej temperatury, 7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania
sortowania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania
odpowiedniej temperatury oraz części do tych urządzeń, urządzenia
automatyczne wyposażone w systemy chłodzące, 9 urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania
sortowania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania
odpowiedniej temperatury oraz części do tych urządzeń, programy
komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem sms lub Internetu, urządzenia elektroniczne
wyposażone w systemy chłodzące, 35 wynajmowanie powierzchni
reklamowej, usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych,
usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, dostarczanie
przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz
o transporcie towarów.
(111) 339481
(220) 2020 06 12
(210) 514667
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) Doppelherz Pharma GmbH, Flensburg (DE)
(540) (znak słowny)
(540) DOPPELSIL
(510), (511) 5 produkty lecznicze stosowane w leczeniu zaburzeń
erekcji.
(111) 339482
(220) 2020 06 10
(210) 514672
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 07
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROZTAŃCZONY NARODOWY
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne,
audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry
telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16
druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszu-
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ry, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane],
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione,
narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania
fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów
fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną
czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public
relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić
konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, promowanie koncertów muzycznych, promocja [reklama] koncertów, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie
cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu
nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli,
produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, koncerty muzyczne,
prezentacja koncertów, organizowanie koncertów, rezerwacje koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, usługi
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych prezentacja koncertów muzycznych, usługi koncertów śpiewu, produkcja koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, rezerwacja
biletów na koncerty, rozrywka w postaci koncertów, organizowanie
koncertów muzyki pop, organizowanie i prowadzenie koncertów, biura rezerwacji biletów koncertowych, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi
rezerwacji biletów na koncerty, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizacja i przeprowadzanie koncertów
muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych,
usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
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(111) 339483
(220) 2020 06 12
(210) 514682
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASZTELAŃSKI
(540)

(591) biały, czerwony, jasnoszary
(531) 05.13.01, 05.05.02, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.13, 24.05.25
(510), (511) 30 mąka, mąka pszenna, mąka żytnia, mąka gorczycowa,
mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, potrawy na bazie
mąki, makarony, spaghetti, makaron pełnoziarnisty, makaron razowy, żywność na bazie mąki, produkty na bazie mąki, pizze, tortille,
pierożki ravioli, mrożone wyroby mączne, preparaty zbożowe, płatki
zbożowe suszone, płatki owsiane, musli, przekąski ze zbóż, płatki kukurydziane, kasze spożywcze, ryż, ciastka ryżowe, przekąski z ryżu.
(111) 339484
(220) 2020 06 12
(210) 514684
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AQUA FRUTA
(540)

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, granatowy, czarny
(531) 01.15.21, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe, wody źródlane, napoje, zwłaszcza napoje chłodzące na bazie wody, bezalkoholowe napoje w tym napoje gazowane i niegazowane, lemoniady,
soki owocowe, soki warzywne, napoje i nektary owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, napoje z soków owocowych, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe, syropy, syropy owocowe, esencje, koncentraty i inne preparaty
do przygotowywania napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
pastylki do napojów gazowanych, napoje izotoniczne.
(111) 339485
(220) 2020 06 12
(210) 514688
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SKRZAT
(540)

(591) pomarańczowy, zielony, żółty, różowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody i desery lodowe, konfekcja lodowa, lody na patyku, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, lody w proszku.

(111) 339486
(220) 2020 06 12
(210) 514716
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 07
(732) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRA EDUKACYJNA Gotowanie
(540)

(591) niebieski, fioletowy, zielony, żółty, czerwony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plansze do gry, układanki
(puzzle), zdrapki do gier loteryjnych, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami,
przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne,
rzutki, strzałki (gry), sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek magicznych, warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, zabawki ruchome, zabawki sterowane radiem.
(111) 339487
(220) 2020 06 12
(210) 514718
(151) 2021 01 21
(441) 2020 09 21
(732)	Societe Cooperative Groupements D’Achats Des Centres
LECLERC, Ivry sur Seine (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ϵ.c.o.+ Ekonomia Codziennych Oszczędności
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne do użytku w przemyśle motoryzacyjnym, płyny i produkty do konserwacji silników, chłodziwa do silników pojazdów, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa
silnikowego, odmrażacze w płynie, płyny do odmrażania szyb samochodowych, chłodziwa w płynie, produkty do oczyszczania lub
zmiękczania wody, produkty usuwające kamień kotłowy, nie do użytku domowego, produkty chemiczne do uzdatniania wody w basenach, produkty odtłuszczające i detergenty stosowane w procesach
produkcyjnych, preparaty do usuwania tapet, substancje kleiste
(podkładowe, wykańczające, apretura), kleje ciekłe nie do artykułów
papierniczych ani nie do użytku domowego, kleje do tapet, kleje
do płytek, kleje (spoiwa, lepiszcza) do zastosowań przemysłowych,
substancje klejące nie do artykułów papierniczych ani nie do użytku
domowego, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, mieszanki do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania i do lutowania, materiały
garbarskie, substancje do stosowania na ściany w celu zapobiegania
zawilgoceniom wewnątrz i na zewnątrz, produkty chemiczne do zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy doglebowe (naturalne i sztuczne), ziemia doniczkowa, substancje klejące
do szczepienia drzew, środki do wypełniania ubytków w drzewach
[leśnictwo], maść ogrodnicza do szczepienia drzew, chlor do basenów pływackich, produkty chemiczne do użytku w basenach, bezchlorowe mieszaniny utleniające do basenów, produkty chemiczne
do oczyszczania wody do stosowania w basenach, substancje chemiczne do konserwacji żywności, 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty
przeciwrdzewne, produkty ochronne do drewna, barwniki, zaprawy,
surowe naturalne żywice, metale w postaci folii i proszku dla malarzy,
dekoratorów i artystów, barwniki do żywności, farby drukarskie, tusz
do apretur dla skór, powłoki (farby), 3 preparaty wybielające i sub-
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stancje do stosowania w praniu, preparaty i produkty do czyszczenia,
polerowania, odtłuszczania oraz ścierne, preparaty i przybory
do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów i ich części, woda Javelle’a, odplamiacze, zmiękczacze tkanin do stosowania w praniu, produkty
do usuwania farby, papier ścierny szmerglowy, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego do użytku domowego, detergenty nie do stosowane
w procesach produkcyjnych ani nie do użytku medycznego, preparaty do udrażniania rur odpływowych, woski do podłóg, wosk do obuwia, płyny do czyszczenia szyb samochodowych, produkty do czyszczenia szyb samochodowych, produkty do czyszczenia okularów
i wyrobów optycznych, produkty czyszczące do samochodów, produkty wspomagające prasowanie i apreturę płótna, mydła, mydła
dezodoryzujące, mydła do twarzy, mydła złuszczające do ciała i twarzy, płyny złuszczające do ciała i twarzy, wyroby perfumeryjne, wody
kolońskie, perfumy, dezodoranty (wyroby perfumeryjne), produkty
i preparaty toaletowe (nie do użytku medycznego), wody toaletowe,
mleczka oczyszczające, olejki eteryczne, preparaty do makijażu i demakijażu, kosmetyki, produkty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
mianowicie, preparaty do usuwania makijażu, płatki nasączone preparatem do zmywania makijażu oczu, wata kosmetyczna, maseczki
kosmetyczne upiększające, zabarwione bazy i podkłady pod makijaż,
żele kosmetyczne do twarzy, brokat do włosów, produkty kosmetyczne do odchudzania, produkty kosmetyczne do kąpieli, produkty
kosmetyczne do opalania skóry, produkty dla pielęgnacji, piękna
i zdrowia włosów, lotiony do włosów, szampony, produkty do koloryzacji i farbowania włosów, spraye do włosów, wosk do usuwania włosów, wosk do depilacji, kremy do depilacji, produkty do golenia, płyny po goleniu, kremy do golenia, preparaty do czyszczenia zębów,
za wyjątkiem preparatów do profesjonalnego użytku przez stomatologów, spraye odświeżające oddech, lakiery do paznokci i preparaty
do usuwania lakieru do paznokci, szampony dla zwierząt domowych,
kosmetyki dla zwierząt, pumeks, kamień polerski, kadzidełka, drewno zapachowe, mieszanki zapachowe potpourri, 4 oleje i smary przemysłowe, lubrykanty, oleje silnikowe, paliwa, oleje napędowe, świece
i knoty (do oświetlania), świece, świeczki zapachowe, podpałki, paliwo w postaci brykietów, denaturat, miał węglowy [paliwo], drewno
opałowe, tłuszcz do skór, mieszaniny pochłaniające, zwilżające i wiążące pył, 5 produkty weterynaryjne z wyjątkiem dentystycznych, produkty higieniczne do użytku medycznego i do higieny intymnej,
z wyjątkiem dentystycznych, dietetyczne substancje, napoje i żywność do użytku medycznego, medyczne preparaty odchudzające,
napary lecznicze, herbatki ziołowe, preparaty witaminowe, preparaty
zawierające pierwiastki śladowe dla ludzi i zwierząt, suplementy odżywcze do użytku medycznego, mineralne suplementy diety, żywność i mleko w proszku dla niemowląt, materiały opatrunkowe, z wyjątkiem dentystycznych, środki bakteriobójcze, środki do dezynfekcji
do celów medycznych lub higienicznych, inne niż mydła, środki do leczenia oparzeń, preparaty do ochrony przed słońcem, maści na oparzenia słoneczne, wata higroskopijna, wkładki higieniczne, podpaski
higieniczne, pieluchy i majtki higieniczne, tampony higieniczne,
wkładki laktacyjne, produkty do sterylizacji, dezodoranty nie do użytku osobistego, roztwory do soczewek kontaktowych, preparaty
oczyszczające powietrze, preparaty przeciw owadom, fungicydy,
herbicydy, środki do zwalczania roślin, chwastów, środki do tępienia
szkodników, środki chwastobójcze, preparaty przeciw mchom, przeciwpasożytnicze obroże dla zwierząt, odstraszacze na psy, środki
do mycia zwierząt, pieluchomajtki dziecięce z papieru lub celulozy, 6
drobne wyroby metalowe, artykuły metalowe, śruby, wkręty, gwoździe, elementy złączne, artykuły do montażu i mocowania, materiały
budowlane walcowane i odlewane, elementy budowlane ujęte w tej
klasie, pudła, pudełka, skrzynie i pojemniki, rączki i uchwyty do narzędzi, konstrukcje nośne szklarni, szklarnie, silosy, wieszaki na ubrania, stojące i ścienne, siatki i kratownice z drutu, części łączące, zawory (inne niż części maszyn), urządzenia do nawijania, kadzie, zbiorniki,
podłogi, siatki, ogrodzenia, okratowania, panele budowlane, pergole, bramy, drzwi garażowe, bariery, paliki, rurki, klamki drzwiowe,
drzwi, rygle (zamki), zamki, drabiny, drabiny ze stopniami, drabiny
ze stopniami metalowe, składane schodki, sejfy, skrzynki pocztowe,
kable nieelektryczne, okiennice, okna, rynny, kanały ściekowe, konstrukcje metalowe [budownictwo], gzymsy, profile sztukatorskie
do gzymsów, kątowniki stalowe, klucze, boazeria, dachówki, kratki
odpływowe, rusztowania, schody, wzmocnienia, rury, rury giętkie
metalowe, przepierzenia, kołki ustalające, osprzęt i armatura metalowa, zawiasy, wsporniki montażowe, kątowniki, haki, pasy, łańcuchy,
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bramki, stojaki wystawowe, karnisze, balustrady szklane, uchwyty
i poręcze pod prysznic, z metalu, szczypce, krążki linowe będące częściami maszyn, gałki (uchwyty), rury miedziane, cynkowe, stalowe
do instalacji wodociągowych, odpływowych, grzewczych, uzdatniających wodę i instalacji gazowych, płyty nawierzchniowe, płytki, łańcuchy dla bydła, pułapki na dzikie zwierzęta, pudła i pudełka metalowe, nieelektryczne kable z metalu, kłódki, schodnie z metalu,
łańcuchy z metalu, skrzynie z metalu, drut wiązałkowy metalowy
do zastosowania w rolnictwie, altany, wiatrowskazy, statuetki i figurki
z metali nieszlachetnych, baseny do pływania [konstrukcje metalowe], wszystkie wyżej wymienione towary wykonane z metalu, 7 maszyny i obrabiarki, pompy nawadniające będące maszynami, pompy
odpływowe, pompy wiertnicze, betoniarki (maszyny), wciągniki [wielokrążki], sprężarki (maszyny), przyrządy i narzędzia dla rolnictwa
i ogrodnictwa, z wyjątkiem ręcznych, maszyny rolnicze, elewatory
rolnicze, kosiarki do trawy (maszyny), kosiarki do trawy silnikowe,
elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, urządzenia do mycia, maszyny do prania, pralki, maszyny do zmywania naczyń, zmywarki do naczyń, koszyki na sztućce do zmywarek do naczyń, wielozadaniowe myjki parowe, urządzenia do czyszczenia wykorzystujące
parę, odkurzacze centralne, odkurzacze, odkurzacze elektryczne,
worki do odkurzaczy, końcówki do odkurzaczy, odkurzacze do zbierania płynów, szczotki do odkurzaczy, papierowe worki do odkurzaczy, tekturowe worki do odkurzaczy, rury do odkurzaczy, filtry i worki
do odkurzaczy, plastikowe worki do odkurzaczy, uniwersalne urządzenia czyszczące wysokociśnieniowe, elektryczne urządzenia czyszczące strumieniem powietrza, elektryczne maszyny do polerowania
parkietów, elektryczne maszyny do prania dywanów metodą szamponowania, myjki wysokociśnieniowe, aparaty spawalnicze gazowe,
lutownice, przyrządy do mycia okien, pulweryzatory (maszyny), maszyny do witryfikacji, aparatura spawalnicza nieelektryczna, wiertarki, piły elektryczne, tarki elektryczne, szlifierki, ręczne szlifierki elektryczne, elektryczne ściągacze tapet, wkrętarki elektryczne, końcówki
do wkrętarek elektrycznych, płyty ścierne [części maszyn lub elektronarzędzi], agregaty prądotwórcze, pistolety do malowania natryskowego, pompy do basenów, odkurzacze basenowe, odkurzacze automatyczne do basenów, pompy podnośnikowe do ścieków, aparatura
spawalnicza elektryczna, filtry silnikowe, filtry powietrza do silników
i agregatów prądotwórczych, świece zapłonowe do silników spalinowych, świece grzewcze do silników Diesla, filtry paliwa, elektryczne
urządzenia kuchenne do mielenia, mieszania, kruszenia, ubijania, tarcia, mielenia, cięcia, obierania, ubijania, emulgowania i wytłaczania,
roboty kuchenne, roboty kuchenne elektryczne, elektryczne narzędzia kuchenne, narzędzia kuchenne [przybory elektryczne], elektryczne tarki kuchenne, miksery [przyrządy kuchenne], elektryczne
kruszarki do użytku kuchennego, urządzenia do wyrabiania ciasta
[elektryczne maszyny kuchennej, suszarki do sałaty [elektryczne
przyrządy kuchenne], elektryczne krajalnice do użytku kuchennego,
elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, elektryczne
przyrządy kuchenne do krojenia żywności, elektryczne krajalnice,
mini urządzenia do siekania, miksowania, ostrza do robotów kuchennych, pompy do piwa, otwieracze do puszek [maszyny], elektryczne
noże kuchenne, noże elektryczne, ostrza do noży elektrycznych,
ostrzałki do noży elektrycznych, tasaki (elektryczne) do użytku domowego, maszyny do kruszenia lodu, maszyny do mycia garnków,
elektryczne przyrządy kuchenne do produkcji bitej śmietany, elektryczne roboty kuchenne do przygotowywania żywności dla niemowląt, maszyny do przygotowywania żywności inne niż urządzenia
do gotowania [elektryczny sprzęt kuchenny], elektryczne trzepaczki
do żywności, przybory elektryczne do mieszania płynów, suszarki
wirowe, maszyny do tarcia warzyw, obieraczki elektryczne, elektryczne młynki do przypraw, elektryczne młynki do kawy, elektryczne
obieraczki do owoców, otwieracze do puszek (elektryczne), młynki
do soli i pieprzu, inne niż ręczne, roboty kuchenne, elektryczne miksery z misą do użytku domowego, elektryczne blendery do użytku
domowego, maszyny filtrujące, wkłady do maszyn filtrujących, kompresory do lodówek, sprzęt do szycia materiałów włókienniczych
i skórzanych, mianowicie maszyny do szycia, elektryczne maszyny
do szycia, wertykulatory, nożyce do żywopłotu [maszyny], elektryczne przycinarki do trawników, 8 narzędzia i przybory sterowane ręcznie, narzędzia do majsterkowania, narzędzia do perforowania, obcęgi, szczypce, narzędzia montażowe, lewarki uruchamiane ręcznie,
maszyny do usuwania/zdzierania, zdzieraki, młotki, skrobaki, narzędzia hydrauliczne, rozpylacze środków owadobójczych (narzędzia),
noże (z wyjątkiem noży elektrycznych i chirurgicznych), narzędzia
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do płytek, przecinacze, zgrabiarki do trawy, świdry, ręczne narzędzia
i przyrządy do obróbki podłóg i wykładzin podłogowych, narzędzia
ręczne, narzędzia precyzyjne, pasy do narzędzi [uchwyty], młoty
dwuręczne, piły [narzędzia], szczotki druciane [narzędzia ręczne], tarniki [narzędzia], pistolety [narzędzia ręczne], szlifierki ręczne, klucz
do świec zapłonowych, zapadki, klucze nasadowe, klucze francuskie,
klucze nastawne, klucze do rur, klucze dynamometryczne, klucze
uniwersalne, giętkie klucze do głowic, klucze [narzędzia ręczne], pincety, klucze nastawne [narzędzia ręczne], klucze zapadkowe [narzędzia ręczne], śrubokręty, pęsety, urządzenia do dekantacji cieczy (narzędzia ręczne), uchwyty narzędziowe, narzędzia ręczne i przyrządy
ogrodnicze i rolnicze, narzędzia ogrodnicze, motyki ogrodowe, motyki, pazurki, widły, grabie, łopaty, łopaty torfowe, szpadle, kilofy,
ręczne podkaszarki do trawy, siewniki (narzędzia), urządzenia rozprowadzające (narzędzia), narzędzia ręczne, a mianowicie aeratory
do trawników, walce do trawników, przycinarki krawędziowe, ręczne
kosiarki do trawy, nożyce, sekatory, nożyce do gałęzi, nożyce ogrodnicze do przycinania, sierpaki, siekiery, narzędzia do szczepienia, nożyce ogrodowe, nożyczki, nożyczki dla dzieci, uchwyty do nożyczek,
wyroby nożownicze, widelce i łyżki, narzędzia do przygotowywania
żywności, noże i sztućce kuchenne, sztućce dla niemowląt, sztućce
stołowe dla dzieci, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], noże kuchenne, noże kuchenne nieelektryczne, japońskie noże kuchenne do siekania, noże kuchenne o cienkich ostrzach, noże kuchenne do filetowania ryb, noże do usuwania
kości, noże do chleba, noże do steków, ostrzałki, noże do ostryg, krajarki do czosnku, przyrządy do grillowania, noże użytkowe, osłonki
do noży, noże do obierania, futerały na noże, noże do owoców, noże
stołowe, tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], rębaki [noże], nożyczki
do użytku kuchennego, łopatki z dużymi otworami [przybory kuchenne], sztućce jednorazowe z tworzywa sztucznego, obieraczki
do warzyw [noże], noże do pizzy, krajalnice do jajek, noże do warzyw,
pałeczki chińskie, widelce do sałatek, widelce do fondue, widelce
do homarów, widelce do mięsa, widelce do ślimaków, tasaki do siekania mięsa (narzędzia ręczne), przecinacze, moździerze do tłuczków
[narzędzia ręczne], otwieracze do ostryg, scyzoryki, tłuczki do moździerzy, ręczne otwieracze do pojemników i otwieracze do garnków
do użytku w gospodarstwie domowym lub użytku domowego, przyrządy do cięcia i usuwania włosów, a mianowicie, urządzenia do strzyżenia włosów, pęsety do usuwania włosów, lokówki, elektryczne żelazka do kręcenia włosów, maszynki do golenia, etui do maszynek
do golenia, osłonki do golarek, paski skórzane do ostrzenia, maszynki
elektryczne, maszynki wibracyjne do golenia, ostrza do golarek elektrycznych, skrzynki przeznaczone specjalnie do ostrz do golarek,
ostrzałki do golenia (ręczne), elektryczne lub nieelektryczne urządzenia do usuwania włosów, aparaty elektryczne do usuwania włosów
metodą elektrolizy, urządzenia elektryczne do cięcia i pielęgnacji
brody, maszynki do strzyżenia włosów, maszynki do strzyżenia brody, elektryczne i nieelektryczne maszynki do strzyżenia włosów
do użytku osobistego, maszynki do strzyżenia włosów w nosie, maszynki do strzyżenia włosów sterowane ręcznie, fryzjerskie maszynki
do strzyżenia włosów sterowane elektrycznie do użytku osobistego
[instrumenty ręczne], maszynki do strzyżenia włosów sterowane
elektrycznie [instrumenty ręczne], nożyczki do włosów, otwieracze
do puszek [narzędzia ręczne], prostownice, żelazka elektryczne, 9
urządzenia i przyrządy naukowe, urządzenia i przyrządy żeglarskie,
urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy fotograficzne, kamery kinematograficzne, urządzenia i przyrządy optyczne,
urządzenia i przyrządy wagowe, urządzenia i przyrządy pomiarowe,
urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne, urządzenia i przyrządy kontrolne (nadzorujące), urządzenia i przyrządy dydaktyczne, urządzenia
do rejestracji dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestracji obrazu, urządzenia do transmisji obrazu, urządzenia do odtwarzania obrazu, płyty
kompaktowe (CD), płyty DVD, cyfrowe nośniki zapisu, mechanizmy
do aparatury uruchamianej monetą, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, tablety elektroniczne, smartfony, czytniki książek elektronicznych, oprogramowanie
do gier, oprogramowanie (programy zapisane), komputerowe urządzenia peryferyjne, wykrywacze, przewody elektryczne, przekaźniki
elektryczne, skafandry dla nurków, kombinezony dla nurków, rękawice dla nurków, maski dla nurków, odzież ochronna chroniąca przed
wypadkami, napromieniowaniem i pożarem, urządzenia zabezpieczające przed wypadkami do użytku osobistego, gaśnice, okulary
(optyka), okulary 3D, wyroby optyczne, etui do okularów, karty z ukła-
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dem scalonym [karty inteligentne], torby przeznaczone do laptopów,
smartwatche, baterie elektryczne, aparatura diagnostyczna
nie do użytku medycznego, jednostki programujące, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty [połączenia elektryczne], ogniwa, przedłużacze elektryczne, kable przedłużające, maszyny liczące, wagi łazienkowe, pamięć zewnętrzna USB, kable USB, przenośne radioodbiorniki,
radioodbiorniki, przenośne zasilające listwy wtykowe, wymienne
adaptery do wtyczek wielorządowych, taśmy miernicze, akumulatory (baterie), akumulatory elektryczne, aparatura do ładowania akumulatorów elektrycznych, akumulatorowe baterie elektryczne, akumulatory elektryczne dla pojazdów, kable rozruchowe do silników,
10 aparaty i przyrządy chirurgiczne, aparaty i przyrządy medyczne,
aparaty i przyrządy dentystyczne, z wyjątkiem przeznaczonych
do profesjonalnego użytku przez stomatologów, aparaty i przyrządy
weterynaryjne, sztuczne kończyny, sztuczne oczy, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, pończochy przeciw żylakom, butelki
do karmienia, smoczki do butelek do karmienia, aparaty do masażu,
podgrzewacze do łóżek, miski do celów medycznych, obuwie ortopedyczne, chodziki dla osób niepełnosprawnych, 11 urządzenia
oświetleniowe, urządzenia grzewcze, urządzenia wytwarzające parę
wodną, urządzenia do gotowania, płyty grzewcze, instalacje do pieczenia [gotowanie], elektryczne tostery z opiekaczem, piekarniki
elektryczne, kuchenki mikrofalowe, piekarniki do użytku domowego,
elektryczne garnki i patelnie, elektryczne patelnie do duszenia, podgrzewacze do talerzy, frytownice elektryczne, elektryczne urządzenia do smażenia naleśników, płyty witroceramiczne sprzedawane
jako części płyt grzewczych, płyty indukcyjne, płyty [części piekarników], piekarniki, piekarniki elektryczne, piece indukcyjne, palniki kuchenek, urządzenia chłodnicze, urządzenia do suszenia, suszarki
do włosów, suszarki elektryczne do włosów, urządzenia wentylacyjne, urządzenia do rozprowadzania wody, instalacje sanitarne, prysznice ręczne do hydroterapii, elastyczne węże prysznicowe, dysze
do aparatury łazienkowej, dysze do wanien hydroterapeutycznych,
zamrażarki, latarki, lampy, lampki kieszonkowe, żarówki, żarówki halogenowe, reflektory [urządzenia oświetleniowe], elektryczne ekspresy do kawy, kuchnie (kuchenki), urządzenia oświetleniowe do pojazdów, grzejniki do pojazdów, urządzenia i maszyny do oczyszczania
powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania wody, sterylizatory,
z wyłączeniem klimatyzatorów i centralnych urządzeń klimatyzacyjnych, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się po lądzie, urządzenia
do poruszania się w powietrzu, urządzenia do poruszania się w wodzie, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, nadwozia pojazdów,
łańcuchy przeciwpoślizgowe, podwozia pojazdów, zderzaki pojazdów, osłonki i rolety przeciwsłoneczne dostosowane do zmotoryzowanych pojazdów lądowych, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pojazdy elektryczne, przyczepy kempingowe, ciągniki,
motorowery, rowery, ramy rowerowe, podpórki do rowerów, hamulce rowerowe, kierownice rowerowe, obręcze rowerów, pedały do rowerów, opony do rowerów, koła rowerowe, siodełka rowerowe, wózki
spacerowe, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na koło kierownicy pojazdów, 14 biżuteria, biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie jubilerskie,
przyrządy do mierzenia czasu i przyrządy zegarmistrzowskie, metale
szlachetne i ich stopy, z wyjątkiem używanych w stomatologii, dzieła
sztuki z metali szlachetnych, kuferki na biżuterię, pudełka z metali
szlachetnych, koperty do zegarków, paski do zegarków, łańcuszki
do zegarków, sprężyny do zegarków, szkiełka do zegarków, breloczki
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], posągi z metali szlachetnych, figurki (statuetki) z metali szlachetnych, kasetki na przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do przyrządów do mierzenia czasu, medale, radiobudziki, radiobudziki cyfrowe,
15 instrumenty muzyczne, elektroniczne instrumenty muzyczne,
statywy do nut, futerały na instrumenty muzyczne, 16 produkty drukarskie (materiały drukowane), materiały do introligatorstwa, fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub
do użytku domowego, materiały dla artystów, pędzle malarskie, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały instruktażowe lub dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), czcionki drukarskie, matryce
do druku ręcznego, papier, karton, pudełka z tektury lub papieru,
plakaty, albumy, karty, książki, gazety, prospekty, broszury, kalendarze, przybory do pisania, ryciny (dzieła sztuki), litograficzne dzieła
sztuki, obrazy (malarstwo) oprawione lub nieoprawione, akwarele,
wykroje krawieckie, rysunki, przyrządy do rysowania, chusteczki papierowe, papierowe ręczniki do twarzy, obrusy z papieru, papier higieniczny, torby (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucz-
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nych do pakowania, worki na śmieci z papieru lub z tworzyw
sztucznych, worki na śmieci, ręczniki papierowe, chusteczki papierowe, kuchenne ręczniki papierowe, papier toaletowy, papierowe filtry
do kawy, 17 guma, gutaperka, żywica naturalna w stanie surowym
lub półobrobionym, azbest, mika, szczeliwa, materiały wypełniające,
materiały izolacyjne, przewody giętkie niemetalowe, korki gumowe,
materiały do pakowania (amortyzujące, wypełniające) z gumy lub
tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w rolnictwie, folie metalowe izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy
izolacyjne, tkaniny izolacyjne, lakier izolacyjny, żywice sztuczne (półprzetworzone), żywice syntetyczne (półprzetworzone), torby (koperty, woreczki) z gumy, do pakowania, włókno szklane do izolacji, wełna
szklana do izolacji, taśmy przylepne (nie do celów medycznych, piśmienniczych i domowych), 18 skóra, skóry zwierzęce, kufry i walizki,
parasole i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, baty, bicze,
wyroby rymarskie, portfele, portmonetki (portmonetki na monety),
etui na karty kredytowe [portfele], torby, kuferki na przybory toaletowe, kosmetyczki, obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt (nielecznicza), 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe [budownictwo], asfalt, pak i bitumin, budynki niemetalowe
przenośne, pomniki niemetalowe, budynki, niemetalowe, rusztowania niemetalowe, szkło budowlane, szkło izolacyjne (budowlane), beton, cement, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, posągi z kamienia, betonu lub marmuru, figurki (statuetki)
z kamienia, betonu lub marmuru, okna witrażowe, drewno budowlane, drewno obrobione, 20 meble, lustra, ramki na zdjęcia, dzieła sztuki wykonane z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, wieszaki, komody, poduszki, półki, poręcze niemetalowe, poręcze
prysznicowe niemetalowe, karnisze i drążki do zasłon, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, fotele, siedzenia, pościel, z wyjątkiem bielizny pościelowej, materace, ociekacze na talerze, pudełka
drewniane lub z tworzyw sztucznych, stopnie [drabiny] niemetalowe,
rolety i przysłony okienne, żaluzje weneckie, skrzynie na narzędzia,
niemetalowe, puste, 21 nieelektryczne przybory i pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, ręczne narzędzia do czyszczenia,
przybory toaletowe, kosmetyczki, grzebienie i gąbki, szczotki i pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), miotły, kubły, materiały do wyrobu
szczotek i pędzli, wełna stalowa, rękawice do użytku domowego,
szmatki, ircha do czyszczenia, dzieła sztuki wykonane z porcelany,
terakoty lub szkła, przybory kuchenne i stołowe ze szkła, porcelany
i gliny, zestawy garnków, butelki na napoje dla podróżnych, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, zastawa stołowa, szklanki,
butelki, świeczniki, koszyki piknikowe z wyposażeniem, w tym naczynia, dzbanki do kawy, nieelektryczne, korkociągi, otwieracze do butelek, dozowniki mydła i papieru higienicznego, uchwyty na papier higieniczny, nocniki, suszarki do suszenia prania, klamerki do wieszania
ubrań na sznurze, kosze na śmieci, deski do prasowania i pokrowce
na deski do prasowania, termoizolowane torby, łapki na insekty, doniczki na kwiaty, osłony na doniczki, nie z papieru, kuwety [tace] dla
zwierząt domowych, kuwety głębokie dla zwierząt domowych, klatki
dla zwierząt domowych, grzebienie dla zwierząt, urządzenia do podlewania, rękawice ogrodnicze, pędzle do golenia, szczoteczki do zębów, nić dentystyczna, mydelniczki, wykałaczki, rozpylacze i atomizery do perfum, wanienki dla niemowląt, przenośne, łyżki do butów,
skarbonki niemetalowe, chochle do serwowania wina, szczypce
do cukru, szczypce do kostek lodu, dziadki do orzechów, sprzęt gospodarstwa domowego, mianowicie łyżki cedzakowe, metalowe
uchwyty do miotły, sokowirówki i wyciskarki do soków, kije do miotły
niemetalowe, 22 liny, linki i sznury, sznurki, namioty, plandeki, żagle
(olinowanie), materiały do wyściełania i wypychania (nie z gumy ani
nie z tworzyw sztucznych), tekstylia z nieprzetworzonych włókien,
kable niemetalowe, materiały do pakowania (wypełniające)
nie z gumy ani nie z tworzyw sztucznych, włókna tekstylne, torby
(worki) do transportu i przechowywania materiałów luzem, pasy
do przenoszenia ładunków, torby (pokrowce, woreczki) z materiałów
tekstylnych do pakowania, 23 przędze i nici do użytku włókienniczego, elastyczne nici i przędze do użytku tekstylnego, gumowe nici
do użytku tekstylnego, nici z włókna szklanego do użytku tekstylnego, wełna przędziona, nici i przędza z jedwabiu, 24 tkaniny, kapy
na łóżka, tkaniny do użytku tekstylnego, tkaniny elastyczne, aksamit,
bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, serwety
na stół niepapierowe, bielizna łazienkowa z wyjątkiem odzieży, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszule, odzież skórzana, paski
(odzież), futra (odzież), rękawiczki (odzież), szaliki, krawaty, wyroby
pończosznicze, skarpety, kapcie, obuwie plażowe, buty narciarskie,
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obuwie sportowe, bielizna, 26 koronki, hafty, wstążki, guziki, haftki
[artykuły pasmanteryjne], szpilki, igły, sztuczne rośliny, sztuczne
kwiaty, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, koronkowe ozdoby,
peruki, wiązania do ubrań, zapięcia do ubrań, dekoracyjne akcesoria
do włosów, 27 wykładziny dywanowe, dywany, wycieraczki, maty, linoleum, pokrycia podłogowe, dywaniki, maty gimnastyczne, dywaniki samochodowe, darń sztuczna, ścienne materiały dekoracyjne,
nietekstylne, z wyłączeniem tapet, 28 gry, zabawki, kontrolery
do konsol do gier, ozdoby choinkowe, z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy oraz sztucznych choinek, urządzenia do wychowania fizycznego, sprzęt do gimnastyki, sprzęt wędkarski, piłki
do gier i zabaw oraz balony, stoły bilardowe, kije bilardowe, kule bilardowe, talie kart, gry planszowe, łyżwy, rolki, hulajnogi [zabawki],
deski windsurfingowe, deski surfingowe, rakiety, rakiety śnieżne, narty, ochraniacze [części strojów sportowych], modele [zabawki], figurki [zabawki], 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędlina, szynka, skorupiaki, nieżywe, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce, grzyby i warzywa, konserwy mięsne, rybne, owocowe i warzywne, gotowe posiłki z mięsa, ryb, owoców, grzybów,
warzyw, skorupiaków, tofu, galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mleko,
masło, ser i produkty mleczne, mleko sojowe (substytut mleka), masło kakaowe, jadalne oleje i tłuszcze, ekstrakty alg do celów spożywczych, tofu, konserwowane ziarna soi do celów spożywczych, buliony, wywary, zupy, rosoły, frytki (ziemniaczane), sałatki owocowe,
sałatki warzywne, żelatyna, przetworzone jadalne kwiaty, 30 kawa,
herbata, kakao, czekolada, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i preparaty zbożowe, preparaty na bazie mąki, chleb, bułki,
ciasto na słodkie wypieki, ciasta, bułeczki słodkie, naleśniki, pikantne
i słone herbatniki, krakersy, przekąski z nasion, płatki zbożowe przygotowane do spożycia przez ludzi, pierniki, suchary, wyroby cukiernicze, pasta migdałowa, lody jadalne, miód, syropy i melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, pieprz, gorczyca, ocet winny, sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, musztarda, keczup (sos), majonez, przyprawy,
konserwowane zioła ogrodowe, przyprawy korzenne, lody, napoje
na bazie kawy, herbaty, kakao, czekolady, makaron, kasza manna, pizza, tacos, kanapki, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz ziarna,
nieprzygotowane ani przetworzone, nasiona [ziarno], nasiona dla rolnictwa i ogrodnictwa, nieprzetworzone nasiona jadalne, drzewa [rośliny], krzewy, choinki świąteczne, pnie drzew, świeże owoce i warzywa, żywe rośliny i naturalne kwiaty, darń naturalna, nieprzetworzone
drewno, suszone rośliny do dekoracji, przynęty dla wędkarstwa
[żywe], spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty spożywcze dla zwierząt, karma dla zwierząt, menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], żywe
zwierzęta, papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych,
piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, ściółka dla
zwierząt, produkty z kory do użytku jako ściółka dla zwierząt, jadalne
gryzaki dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, pasza dla bydła, herbatniki dla psów, słoma [pasza], słód, surowa kora stosowana do ściółkowania, produkty na bazie kory do ściółkowania, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz napoje bezalkoholowe, woda sodowa,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i preparaty do produkcji napojów, aperitify bez alkoholu, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), wina, alkohole wysokoprocentowe, likiery, alkohole i likiery
wspomagające trawienie, napoje alkoholowe zawierające owoce, 35
usługi sprzedaży detalicznej takich towarów, jak: produkty chemiczne do użytku w przemyśle motoryzacyjnym, płyny i produkty do konserwacji silników, chłodziwa do silników pojazdów, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, odmrażacze
w płynie, płyny do odmrażania szyb samochodowych, chłodziwa
w płynie, produkty do oczyszczania lub zmiękczania wody, produkty
usuwające kamień kotłowy, produkty chemiczne do uzdatniania
wody w basenach, produkty odtłuszczające i detergenty stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania tapet, substancje kleiste (podkładowe, wykańczające, apretura), kleje ciekłe, kleje
do tapet, kleje do płytek, kleje (spoiwa, lepiszcza) do zastosowań
przemysłowych, substancje klejące, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne, mieszanki do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania
i do lutowania, materiały garbarskie, substancje do stosowania
na ściany w celu zapobiegania zawilgoceniom wewnątrz i na zewnątrz, produkty chemiczne do zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy doglebowe (naturalne i sztuczne), ziemia
doniczkowa, substancje klejące do szczepienia drzew, środki do wypełniania ubytków w drzewach [leśnictwo], maść ogrodnicza
do szczepienia drzew, chlor do basenów pływackich, produkty che-
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miczne do użytku w basenach, bezchlorowe mieszaniny utleniające
do basenów, produkty chemiczne do oczyszczania wody do stosowania w basenach, substancje chemiczne do konserwacji żywności,
farby, pokosty, lakiery, preparaty przeciwrdzewne, produkty ochronne do drewna, barwniki, zaprawy, surowe naturalne żywice, metale
w postaci folii i proszku dla malarzy, dekoratorów i artystów, barwniki
do żywności, farby drukarskie, tusz do apretur dla skór, powłoki (farby), preparaty wybielające i inne substancje do stosowania w praniu,
preparaty i produkty do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania
oraz ścierne, preparaty i przybory do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów i ich części, woda Javelle’a, odplamiacze, zmiękczacze tkanin
do stosowania w praniu, produkty do usuwania farby, papier ścierny
szmerglowy, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego,
detergenty, preparaty do udrażniania rur odpływowych, woski
do podłóg, wosk do obuwia, płyny do czyszczenia szyb samochodowych, produkty do czyszczenia szyb samochodowych, produkty
do czyszczenia okularów i wyrobów optycznych, produkty czyszczące do samochodów, produkty wspomagające prasowanie i apreturę
płótna, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła do twarzy, mydła złuszczające do ciała i twarzy, płyny złuszczające do ciała i twarzy, wyroby
perfumeryjne, wody kolońskie, perfumy, dezodoranty do użytku
osobistego, produkty i preparaty toaletowe, wody toaletowe, mleczka oczyszczające, olejki eteryczne, preparaty do makijażu i demakijażu, kosmetyki, produkty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, mianowicie, preparaty do usuwania makijażu, płatki nasączone preparatem
do zmywania makijażu oczu, wata kosmetyczna, maseczki kosmetyczne upiększające, zabarwione bazy i podkłady pod makijaż, żele
kosmetyczne do twarzy, brokat do włosów, produkty kosmetyczne
do odchudzania, produkty kosmetyczne do kąpieli, produkty kosmetyczne do opalania skóry, produkty dla pielęgnacji, piękna i zdrowia
włosów, lotiony do włosów, szampony, produkty do koloryzacji i farbowania włosów, spraye do włosów, wosk do usuwania włosów, wosk
do depilacji, kremy do depilacji, produkty do golenia, płyny po goleniu, kremy do golenia, preparaty do czyszczenia zębów, za wyjątkiem
lakiery do paznokci i preparaty do usuwania lakieru do paznokci,
szampony dla zwierząt domowych, kosmetyki dla zwierząt, pumeks,
kamień polerski, kadzidełka, drewno zapachowe, mieszanki zapachowe potpourri, oleje i smary przemysłowe, lubrykanty, oleje silnikowe, paliwa, oleje napędowe, świece i knoty (do oświetlania), świece, świeczki zapachowe, podpałki, paliwo w postaci brykietów,
denaturat, miał węglowy [paliwo], drewno opałowe, tłuszcz do skór,
mieszaniny pochłaniające, zwilżające i wiążące pył, produkty weterynaryjne z wyjątkiem dentystycznych, produkty higieniczne do użytku medycznego i do higieny intymnej, z wyjątkiem dentystycznych,
dietetyczne substancje, napoje i żywność do użytku medycznego,
medyczne preparaty odchudzające, napary lecznicze, herbatki ziołowe, preparaty witaminowe, preparaty zawierające pierwiastki śladowe dla ludzi i zwierząt, suplementy odżywcze do użytku medycznego, mineralne suplementy diety, żywność i mleko w proszku dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, z wyjątkiem dentystycznych,
środki bakteriobójcze, środki do dezynfekcji do celów medycznych
lub higienicznych, inne niż mydła, środki do leczenia oparzeń, preparaty do ochrony przed słońcem, maści na oparzenia słoneczne, wata
higroskopijna, wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, pieluchy
i majtki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne, produkty do sterylizacji, dezodoranty, inne niż do użytku osobistego,
roztwory do soczewek kontaktowych, preparaty oczyszczające powietrze, preparaty przeciw owadom, fungicydy, herbicydy, środki
do zwalczania roślin, chwastów, środki do tępienia szkodników, środki chwastobójcze, preparaty przeciw mchom, przeciwpasożytnicze
obroże dla zwierząt, odstraszacze na psy, środki do mycia zwierząt,
pieluchomajtki dziecięce z papieru lub celulozy, drobne wyroby metalowe, artykuły metalowe, śruby, wkręty, gwoździe, elementy złączne, artykuły do montażu i mocowania, materiały budowlane walcowane i odlewane, elementy budowlane, pudła, pudełka, skrzynie
i pojemniki, rączki i uchwyty do narzędzi, konstrukcje nośne szklarni,
szklarnie, silosy, stojące i ścienne wieszaki na ubrania, siatki i kratownice z drutu, części łączące, zawory (inne niż części maszyn), urządzenia do nawijania, kadzie, zbiorniki, podłogi, siatki, ogrodzenia, okratowania, panele budowlane, pergole, bramy, drzwi garażowe, bariery,
paliki, rurki, klamki drzwiowe, drzwi, rygle (zamki), zamki, drabiny,
drabiny ze stopniami, drabiny ze stopniami metalowe, składane
schodki, sejfy, skrzynki pocztowe, kable nieelektryczne, okiennice,
okna, rynny, kanały ściekowe, konstrukcje metalowe [budownictwo],
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gzymsy, profile sztukatorskie do gzymsów, kątowniki stalowe, klucze,
boazeria, dachówki, kratki odpływowe, rusztowania, schody, wzmocnienia, rury, rury giętkie metalowe, przepierzenia, kołki ustalające,
osprzęt i armatura metalowa, zawiasy, wsporniki montażowe, kątowniki, haki, pasy, łańcuchy, bramki, stojaki wystawowe, karnisze, balustrady szklane, metalowe uchwyty i poręcze pod prysznic, szczypce,
krążki linowe będące częściami maszyn, gałki (uchwyty), metalowe
kije do szczotek, rury miedziane, cynkowe, stalowe do instalacji wodociągowych, odpływowych, grzewczych, uzdatniających wodę i instalacji gazowych, płyty nawierzchniowe, płytki, łańcuchy dla bydła,
pułapki na dzikie zwierzęta, pudła i pudełka metalowe, nieelektryczne kable z metalu, kłódki, schodnie z metalu, łańcuchy z metalu,
skrzynie z metalu, drut wiązałkowy metalowy do zastosowania w rolnictwie, altany, wiatrowskazy, statuetki i figurki z metali nieszlachetnych, baseny do pływania [konstrukcje metalowe], maszyny i obrabiarki, pompy nawadniające będące maszynami, pompy odpływowe,
pompy wiertnicze, betoniarki (maszyny), wciągniki [wielokrążki],
sprężarki (maszyny), przyrządy i narzędzia dla rolnictwa i ogrodnictwa, z wyjątkiem ręcznych, maszyny rolnicze, elewatory rolnicze, kosiarki do trawy (maszyny), kosiarki do trawy silnikowe, elektryczne
maszyny i urządzenia do czyszczenia, urządzenia do mycia, maszyny
do prania, pralki, maszyny do zmywania naczyń, zmywarki do naczyń, koszyki na sztućce do zmywarek do naczyń, wielozadaniowe
myjki parowe, urządzenia do czyszczenia wykorzystujące parę, odkurzacze centralne, odkurzacze, odkurzacze elektryczne, worki do odkurzaczy, końcówki do odkurzaczy, odkurzacze do zbierania płynów,
szczotki do odkurzaczy, papierowe worki do odkurzaczy, tekturowe
worki do odkurzaczy, rury do odkurzaczy, filtry i worki do odkurzaczy,
plastikowe worki do odkurzaczy, uniwersalne urządzenia czyszczące
wysokociśnieniowe, elektryczne urządzenia czyszczące strumieniem
powietrza, elektryczne maszyny do polerowania parkietów, elektryczne maszyny do prania dywanów metodą szamponowania, myjki
wysokociśnieniowe, aparaty spawalnicze gazowe, lutownice, przyrządy do mycia okien, pulweryzatory (maszyny), maszyny do witryfikacji, aparatura spawalnicza nieelektryczna, wiertarki, piły elektryczne, tarki elektryczne, szlifierki, ręczne szlifierki elektryczne,
elektryczne ściągacze tapet, wkrętarki elektryczne, końcówki
do wkrętarek elektrycznych, płyty ścierne [części maszyn lub elektronarzędzi], agregaty prądotwórcze, pistolety do malowania natryskowego, pompy do basenów, odkurzacze basenowe, odkurzacze automatyczne do basenów, pompy podnośnikowe do ścieków, aparatura
spawalnicza elektryczna, filtry silnikowe, filtry powietrza do silników
i agregatów prądotwórczych, świece zapłonowe do silników spalinowych, świece grzewcze do silników diesla, filtry paliwa, elektryczne
urządzenia kuchenne do mielenia, mieszania, kruszenia, ubijania, tarcia, mielenia, cięcia, obierania, ubijania, emulgowania i wytłaczania,
roboty kuchenne, roboty kuchenne elektryczne, elektryczne narzędzia kuchenne, narzędzia kuchenne [przybory elektryczne], elektryczne tarki kuchenne, miksery [przyrządy kuchenne], elektryczne
kruszarki do użytku kuchennego, urządzenia do wyrabiania ciasta
[elektryczne maszyny kuchenne], suszarki do sałaty [elektryczne
przyrządy kuchenne], elektryczne krajalnice do użytku kuchennego,
elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, elektryczne
przyrządy kuchenne do krojenia żywności, elektryczne krajalnice,
mini urządzenia do siekania, miksowania, ostrza do robotów kuchennych, pompy do piwa, otwieracze do puszek [maszyny], elektryczne
noże kuchenne, noże elektryczne, ostrza do noży elektrycznych,
ostrzałki do noży elektrycznych, tasaki (elektryczne) do użytku domowego, maszyny do kruszenia lodu, maszyny do mycia garnków,
elektryczne przyrządy kuchenne do produkcji bitej śmietany, elektryczne roboty kuchenne do przygotowywania żywności dla niemowląt, maszyny do przygotowywania żywności inne niż urządzenia
do gotowania [elektryczny sprzęt kuchenny], elektryczne trzepaczki
do żywności, przybory elektryczne do mieszania płynów, suszarki
wirowe, maszyny do tarcia warzyw, obieraczki elektryczne, elektryczne młynki do przypraw, elektryczne młynki do kawy, elektryczne
obieraczki do owoców, otwieracze do puszek (elektryczne), wyciskarki do owoców cytrusowych, młynki do soli i pieprzu, inne niż ręczne,
roboty kuchenne, elektryczne miksery z misą do użytku domowego,
elektryczne blendery do użytku domowego, maszyny filtrujące,
wkłady do maszyn filtrujących, kompresory do lodówek, sprzęt
do szycia materiałów włókienniczych i skórzanych, mianowicie maszyny do szycia, elektryczne maszyny do szycia, narzędzia i przybory
sterowane ręcznie, narzędzia do majsterkowania, narzędzia do perforowania, obcęgi, szczypce, narzędzia montażowe, lewarki urucha-
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miane ręcznie, maszyny do usuwania/zdzierania, zdzieraki, młotki,
skrobaki, narzędzia hydrauliczne, rozpylacze środków owadobójczych (narzędzia), noże (z wyjątkiem noży elektrycznych i chirurgicznych), narzędzia do płytek, przecinacze, zgrabiarki do trawy, świdry,
ręczne narzędzia i przyrządy do obróbki podłóg i wykładzin podłogowych, narzędzia ręczne, narzędzia precyzyjne, pasy do narzędzi
[uchwyty], młoty dwuręczne, piły [narzędzia], szczotki druciane [narzędzia ręczne], tarniki [narzędzia], pistolety [narzędzia ręczne], szlifierki ręczne, klucz do świec zapłonowych, zapadki, klucze nasadowe,
klucze francuskie, klucze nastawne, klucze do rur, klucze dynamometryczne, klucze uniwersalne, giętkie klucze do głowic, klucze [narzędzia ręczne], pincety, klucze nastawne [narzędzia ręczne], klucze zapadkowe [narzędzia ręczne], śrubokręty, pęsety. urządzenia
do dekantacji cieczy (narzędzia ręczne), uchwyty narzędziowe, akumulatory (baterie), akumulatory elektryczne, aparatura do ładowania
akumulatorów elektrycznych, akumulatorowe baterie elektryczne,
akumulatory elektryczne dla pojazdów, kable rozruchowe do silników, ręczne narzędzia i przyrządy ogrodnicze i rolnicze, narzędzia
ogrodnicze, motyki ogrodowe, motyki, pazurki, widły, grabie, łopaty,
łopaty torfowe, szpadle, kilofy, wertykulatory, ręczne podkaszarki
do trawy, elektryczne przycinarki do trawników, siewniki (narzędzia),
urządzenia rozprowadzające (narzędzia), narzędzia ręczne, a mianowicie aeratory do trawników, walce do trawników, przycinarki krawędziowe, ręczne kosiarki do trawy, nożyce, sekatory, nożyce do gałęzi,
nożyce ogrodnicze do przycinania, sierpaki, siekiery, narzędzia
do szczepienia, nożyce ogrodowe, nożyczki, nożyczki dla dzieci,
uchwyty do nożyczek, sztućce, widelce i łyżki, narzędzia do przygotowywania żywności, noże i sztućce kuchenne, sztućce dla niemowląt, sztućce stołowe dla dzieci, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki],
srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], noże kuchenne, noże kuchenne
nieelektryczne, japońskie noże kuchenne do siekania, noże kuchenne o cienkich ostrzach, noże kuchenne do filetowania ryb, noże
do usuwania kości, noże do chleba, noże do steków, ostrzałki, noże
do ostryg, krajarki do czosnku, przyrządy do grillowania, noże użytkowe, osłonki do noży, noże do obierania, futerały na noże, noże
do owoców, noże stołowe, tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], rębaki
[noże], nożyczki do użytku kuchennego, łopatki z dużymi otworami
[przybory kuchenne], sztućce jednorazowe z tworzywa sztucznego,
obieraczki do warzyw [noże], noże do pizzy, krajalnice do jajek, noże
do warzyw, chochle do serwowania wina, tarki do warzyw, ręczne
tarki do warzyw, szczypce do cukru, szczypce do kostek lodu, pałeczki chińskie, widelce do sałatek, widelce do fondue, widelce do homarów, widelce do mięsa, widelce do ślimaków, tasaki do siekania mięsa
(narzędzia ręczne), przecinacze, moździerze do tłuczków [narzędzia
ręczne], dziadki do orzechów, otwieracze do ostryg, scyzoryki, tłuczki
do moździerzy, łyżki cedzakowe, ręczne otwieracze do pojemników
i otwieracze do garnków do użytku w gospodarstwie domowym lub
użytku domowego, przyrządy do cięcia i usuwania włosów, a mianowicie, urządzenia do strzyżenia włosów, pęsety do usuwania włosów,
lokówki, elektryczne żelazka do kręcenia włosów, maszynki do golenia, etui do maszynek do golenia, osłonki do golarek, paski skórzane
do ostrzenia, maszynki elektryczne, maszynki wibracyjne do golenia,
ostrza do golarek elektrycznych, skrzynki przeznaczone specjalnie
do ostrz do golarek, ostrzałki do golenia (ręczne), elektryczne lub nieelektryczne urządzenia do usuwania włosów, aparaty elektryczne
do usuwania włosów metodą elektrolizy, urządzenia elektryczne
do cięcia i pielęgnacji brody, maszynki do strzyżenia włosów, maszynki do strzyżenia brody, elektryczne i nieelektryczne maszynki
do strzyżenia włosów do użytku osobistego, maszynki do strzyżenia
włosów w nosie, maszynki do strzyżenia włosów sterowane ręcznie,
fryzjerskie maszynki do strzyżenia włosów sterowane elektrycznie
do użytku osobistego [instrumenty ręczne], maszynki do strzyżenia
włosów sterowane elektrycznie [instrumenty ręczne], nożyczki
do włosów, otwieracze do puszek [narzędzia ręczne], prostownice,
żelazka elektryczne, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzorujące), dydaktyczne,
urządzenia do rejestracji dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestracji obrazu, urządzenia do transmisji obrazu, urządzenia do odtwarzania obrazu, płyty kompaktowe (CD), płyty DVD, cyfrowe nośniki zapisu,
mechanizmy do aparatury uruchamianej monetą, kasy rejestrujące,
maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, tablety
elektroniczne, smartfony, czytniki książek elektronicznych, oprogramowanie do gier, oprogramowanie (programy zapisane), kompute-
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rowe urządzenia peryferyjne, wykrywacze, przewody elektryczne,
przekaźniki elektryczne, skafandry dla nurków, kombinezony dla nurków, rękawice dla nurków, maski dla nurków, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i pożarem, urządzenia
zabezpieczające przed wypadkami do użytku osobistego, gaśnice,
okulary (optyka), okulary 3D, wyroby optyczne, etui do okularów, karty z układem scalonym [karty inteligentne], torby przeznaczone
do laptopów, smartwatche, baterie elektryczne, aparatura diagnostyczna nie do użytku medycznego, jednostki programujące, gniazda
elektryczne, ogniwa, przedłużacze, kable przedłużające, maszyny liczące, wagi łazienkowe, pamięć zewnętrzna USB. kable USB, przenośne radioodbiorniki, radioodbiorniki, przenośne zasilające listwy
wtykowe, wymienne adaptery do wtyczek wielorzędowych, taśmy
miernicze, aparaty i przyrządy chirurgiczne, aparaty i przyrządy medyczne, aparaty i przyrządy dentystyczne, z wyjątkiem przeznaczonych do profesjonalnego użytku przez stomatologów, aparaty i przyrządy weterynaryjne, sztuczne kończyny, sztuczne oczy, artykuły
ortopedyczne, materiały do zszywania, pończochy przeciw żylakom,
butelki do karmienia, smoczki do butelek do karmienia, aparaty
do masażu, podgrzewacze do łóżek, miski do celów medycznych,
obuwie ortopedyczne, chodziki dla osób niepełnosprawnych, urządzenia oświetleniowe, urządzenia grzewcze, urządzenia wytwarzające parę wodną, urządzenia do gotowania, płyty grzewcze, instalacje
do pieczenia [gotowanie], elektryczne tostery z opiekaczem, piekarniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe, piekarniki do użytku domowego, elektryczne garnki i patelnie, elektryczne patelnie do duszenia, podgrzewacze do talerzy, frytownice elektryczne, elektryczne
urządzenia do smażenia naleśników, płyty witroceramiczne sprzedawane jako części płyt grzewczych, płyty indukcyjne, płyty [części piekarników], piekarniki, piekarniki elektryczne, piece indukcyjne, palniki kuchenek, urządzenia chłodnicze, urządzenia do suszenia, suszarki
do włosów, suszarki elektryczne do włosów, urządzenia wentylacyjne, urządzenia do rozprowadzania wody, instalacje sanitarne, prysznice ręczne do hydroterapii, elastyczne węże prysznicowe, dysze
do aparatury łazienkowej, dysze do wanien hydroterapeutycznych,
zamrażarki, latarki, lampy, lampki kieszonkowe, żarówki, żarówki halogenowe, reflektory [urządzenia oświetleniowe], elektryczne ekspresy do kawy. kuchnie (kuchenki), urządzenia oświetleniowe do pojazdów, grzejniki do pojazdów, urządzenia i maszyny do oczyszczania
powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania wody, sterylizatory,
z wyłączeniem klimatyzatorów i centralnych urządzeń klimatyzacyjnych, pojazdy, urządzenia do poruszania się po lądzie, urządzenia
do poruszania się w powietrzu, urządzenia do poruszania się w wodzie, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, nadwozia pojazdów,
łańcuchy przeciwpoślizgowe, podwozia pojazdów, zderzaki pojazdów, osłonki i rolety przeciwsłoneczne dostosowane do zmotoryzowanych pojazdów lądowych, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pojazdy elektryczne, przyczepy kempingowe, ciągniki,
motorowery, rowery, ramy rowerowe, podpórki do rowerów, hamulce rowerowe, kierownice rowerowe, obręcze rowerów, pedały do rowerów, opony do rowerów, koła rowerowe, siodełka rowerowe, wózki
spacerowe, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na siedzenia samochodowe, biżuteria, biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie jubilerskie,
przyrządy do mierzenia czasu i przyrządy zegarmistrzowskie, metale
szlachetne i ich stopy, z wyjątkiem używanych w stomatologii, dzieła
sztuki z metali szlachetnych, kuferki na biżuterię, pudełka z metali
szlachetnych, koperty do zegarków, paski do zegarków, łańcuszki
do zegarków, sprężyny do zegarków, szkiełka do zegarków, breloczki
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], posągi z metali szlachetnych, figurki (statuetki) z metali szlachetnych, kasetki na przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do przyrządów do mierzenia czasu, medale, radiobudziki, radiobudziki cyfrowe,
instrumenty muzyczne, elektroniczne instrumenty muzyczne, statywy do nut, futerały na instrumenty muzyczne, produkty drukarskie
(materiały drukowane), materiały do introligatorstwa, fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do użytku
domowego, materiały dla artystów, pędzle malarskie, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały instruktażowe lub dydaktyczne
(z wyjątkiem urządzeń), czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, papier, karton, pudełka z tektury lub papieru, plakaty, albumy,
karty, książki, gazety, prospekty, broszury, kalendarze, przybory
do pisania, ryciny (dzieła sztuki), litograficzne dzieła sztuki, obrazy
(malarstwo) oprawione lub nieoprawione. akwarele, wykroje krawieckie, rysunki, przyrządy do rysowania, chusteczki papierowe, pa-
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pierowe ręczniki do twarzy, obrusy z papieru, papier higieniczny,
torby (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych do pakowania, worki na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki
na śmieci, ręczniki papierowe, chusteczki papierowe, kuchenne ręczniki papierowe, papier toaletowy, papierowe filtry do kawy, guma,
gutaperka, żywica naturalna w stanie surowym lub półobrobionym,
azbest, mika, szczeliwa, materiały wypełniające, materiały izolacyjne,
przewody giętkie niemetalowe, korki gumowe, materiały do pakowania (amortyzujące, wypełniające) z gumy lub tworzyw sztucznych,
folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie metalowe izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, lakier izolacyjny, żywice sztuczne (półprzetworzone), żywice syntetyczne (półprzetworzone), torby (koperty, woreczki) z gumy,
do pakowania, włókno szklane do izolacji, wełna szklana do izolacji,
taśmy przylepne (inne niż do celów medycznych, piśmienniczych
i domowych), skóra, skóry zwierzęce, kufry i walizki, parasole i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, baty, bicze, wyroby rymarskie, portfele, portmonetki (portmonetki na monety), etui na karty
kredytowe [portfele], torby, kuferki na przybory toaletowe, kosmetyczki, obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt, materiały budowlane
niemetalowe, rury sztywne niemetalowe [budownictwo], asfalt, pak
i bitumin, budynki niemetalowe przenośne, pomniki niemetalowe,
budynki, niemetalowe, rusztowania niemetalowe, szkło budowlane,
szkło izolacyjne (budowlane), beton, cement, dzieła sztuki wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, posągi z kamienia, betonu lub marmuru, figurki (statuetki) z kamienia, betonu lub marmuru, okna witrażowe, drewno budowlane, drewno obrobione, meble, lustra, ramki
na zdjęcia, dzieła sztuki wykonane z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, wieszaki, komody, poduszki, półki, poręcze niemetalowe, poręcze prysznicowe niemetalowe, karnisze i drążki do zasłon, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, fotele,
siedzenia, pościel, z wyjątkiem bielizny pościelowej, materace, ociekacze na talerze, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, stopnie [drabiny] niemetalowe, rolety i przysłony okienne, żaluzje weneckie, puste skrzynie na narzędzia niemetalowe, niemetalowe kije
do mioteł, nieelektryczne przybory i pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, ręczne narzędzia do czyszczenia, przybory toaletowe, kosmetyczki, grzebienie i gąbki, szczotki i pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), miotły, kubły, materiały do wyrobu szczotek
i pędzli, wełna stalowa, rękawice do użytku domowego, szmatki, ircha do czyszczenia, dzieła sztuki wykonane z porcelany, terakoty lub
szkła, przybory kuchenne i stołowe ze szkła, porcelany i gliny, zestawy garnków, butelki na napoje dla podróżnych, przenośne pojemniki
chłodzące, nieelektryczne, zastawa stołowa, szklanki, butelki, świeczniki, koszyki piknikowe z wyposażeniem, w tym naczynia, dzbanki
do kawy, nieelektryczne, korkociągi, otwieracze do butelek, dozowniki mydła i papieru higienicznego, uchwyty na papier higieniczny,
nocniki, suszarki do suszenia prania, klamerki do wieszania ubrań
na sznurze, kosze na śmieci, deski do prasowania i pokrowce na deski
do prasowania, termoizolowane torby, łapki na insekty, doniczki
na kwiaty, osłony na doniczki, nie z papieru, kuwety [tace] dla zwierząt domowych, kuwety głębokie dla zwierząt domowych, klatki dla
zwierząt domowych, grzebienie dla zwierząt, urządzenia do podlewania, rękawice ogrodnicze, pędzle do golenia, szczoteczki do zębów, nić dentystyczna, mydelniczki, wykałaczki, rozpylacze i atomizery do perfum, wanienki dla niemowląt, przenośne, łyżki do butów,
skarbonki niemetalowe, liny, linki i sznury, sznurki, namioty, plandeki,
żagle (olinowanie), materiały do wyściełania i wypychania (nie z gumy
lub tworzyw sztucznych), tekstylia z nieprzetworzonych włókien, kable niemetalowe, materiały do pakowania (wypełniające) inne niż
z gumy lub tworzyw sztucznych, włókna tekstylne, torby (worki)
do transportu i przechowywania materiałów luzem, pasy do przenoszenia ładunków, torby (pokrowce, woreczki) z materiałów tekstylnych do pakowania, przędze i nici do użytku włókienniczego, elastyczne nici i przędze do użytku tekstylnego, gumowe nici do użytku
tekstylnego, nici z włókna szklanego do użytku tekstylnego, wełna
przędziona, nici i przędza z jedwabiu, tkaniny, kapy na łóżka, tkaniny
do użytku tekstylnego, tkaniny elastyczne, aksamit, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, serwety na stół niepapierowe, bielizna łazienkowa z wyjątkiem odzieży, pokrowce na siedzenia
pojazdów, pokrowce na siedzenia, pokrowce na koło kierownicy pojazdów, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszule, odzież skórzana,
paski (odzież), futra (odzież), rękawiczki (odzież), szaliki, krawaty, wyroby pończosznicze, skarpety, kapcie, obuwie plażowe, buty narciarskie, obuwie sportowe, bielizna, koronki, hafty, wstążki, guziki, haftki
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[artykuły pasmanteryjne], szpilki, igły, sztuczne rośliny, sztuczne
kwiaty, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, koronkowe ozdoby,
peruki, wiązania do ubrań, zapięcia do ubrań, dekoracyjne akcesoria
do włosów, wykładziny dywanowe, dywany, wycieraczki, maty, linoleum, pokrycia podłogowe, dywaniki, maty gimnastyczne, dywaniki
samochodowe, darń sztuczna, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, z wyłączeniem tapet, gry, zabawki, kontrolery do konsol
do gier, ozdoby choinkowe, z wyjątkiem artykułów oświetleniowych
i słodyczy oraz sztucznych choinek, urządzenia do wychowania fizycznego, sprzęt do gimnastyki, sprzęt wędkarski, piłki do gier i zabaw oraz balony, stoły bilardowe, kije bilardowe, kule bilardowe, talie
kart, gry planszowe, łyżwy, rolki, hulajnogi [zabawki], deski windsurfingowe, deski surfingowe, rakiety, rakiety śnieżne, narty, ochraniacze [części strojów sportowych], modele [zabawki], figurki [zabawki],
mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, szynka, skorupiaki (nieżywe), konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce, grzyby i warzywa, konserwy mięsne, rybne, owocowe i warzywne, gotowe posiłki z mięsa, ryb, owoców, grzybów, warzyw, skorupiaków, tofu, galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mleko, masło, ser
i produkty mleczne, mleko sojowe (substytut mleka), masło kakaowe,
jadalne oleje i tłuszcze, ekstrakty alg do celów spożywczych, tofu,
konserwowane ziarna soi do celów spożywczych, buliony, wywary,
zupy, rosoły, frytki (ziemniaczane), sałatki owocowe, sałatki warzywne, żelatyna, kawa, herbata, kakao, czekolada, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i preparaty zbożowe, preparaty na bazie mąki, chleb, bułki, ciasto na słodkie wypieki, ciasta, bułeczki słodkie, naleśniki, słodkie i słone herbatniki, krakersy, przekąski z nasion,
płatki zbożowe przygotowane do spożycia przez ludzi, piernik, suchary, wyroby cukiernicze, pasta migdałowa, lody jadalne, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, pieprz, gorczyca,
ocet winny, sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, musztarda, keczup
(sos), majonez, przyprawy, konserwowane zioła ogrodowe, przyprawy korzenne, lody, napoje na bazie kawy, herbaty, kakao, czekolady,
makaron, kasza manna, pizza, tacos, kanapki, produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz ziarna, nieprzygotowane ani przetworzone, nasiona
[ziarno], nasiona dla rolnictwa i ogrodnictwa, nieprzetworzone nasiona jadalne, drzewa [rośliny], krzewy, choinki świąteczne, pnie drzew,
świeże owoce i warzywa, żywe rośliny i naturalne kwiaty, kwiaty jadalne, darń naturalna, nieprzetworzone drewno, suszone rośliny
do dekoracji, przynęty dla wędkarstwa [żywe], spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, produkty spożywcze dla zwierząt, karma
dla zwierząt, menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów
wystawowych lub naukowych], żywe zwierzęta, papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny [ściółka]
dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt, produkty z kory
do użytku jako ściółka dla zwierząt, jadalne gryzaki dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, pasza dla bydła, herbatniki dla psów, słoma
[pasza], słód, surowa kora stosowana do ściółkowania, produkty
na bazie kory do ściółkowania, piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, woda sodowa, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, aperitify bez alkoholu, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina, alkohole wysokoprocentowe, likiery, alkohole i likiery wspomagające trawienie, napoje alkoholowe zawierające owoce.

(111) 339488
(220) 2020 06 15
(210) 514729
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) WILK ANETA WOLF PROJEKT, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WOLF NIERUCHOMOŚCI
(540)

(591) żółty, biały
(531) 24.01.15, 24.01.19, 14.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w handlu i obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy nieruchomości, usługi wynajmowania mieszkań, pośrednictwo
w sprawach kupna, sprzedaży i najmu nieruchomości, rozliczenia
finansowe transakcji związane z kupnem łub sprzedażą nierucho-
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mości, sporządzanie umów najmu, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, doradztwo w zakresie kredytów
hipotecznych, wynajem budynków, pomoc w zakupie nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych.

(111) 339489
(220) 2020 06 15
(210) 514760
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) DRUKARNIA INTERAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grzępy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Interak
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały drukowane, materiały
introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, obrazy, broszury, książki, kartonaże, fotografie, odbitki fotograficzne, foto-plakaty, plakaty z papieru lub tektury,
karty pocztowe, czasopisma, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, albumy, fotoksiążki,
fotoalbumy, ramki do fotografii, urządzenia do oprawiania i naklejania fotografii, koperty, gilotyny do papieru, katalogi z fotografiami
na nośniku papierowym, druki akcydensowe i zwarte, ozdoby poligraficzne, papeterie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 35 usługi
reklamowe, usługi wykonywania zdjęć w celach reklamowych, usługi
sortowania danych oraz wyszukiwania danych w bazach komputerowych, w plikach komputerowych, usługi zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi prowadzenia sklepu internetowego ze zdjęciami, fotoksiążkami, fotoalbumami, gadżetami z wykorzystaniem
fotografii, fototapetami, kartkami, plakatami, artykułami papierniczymi, usługi zarządzania przedsiębiorstwem, usługi administrowania przedsiębiorstwem, usługi wykonywania czynności biurowych,
40 usługi poligraficzne, usługi w zakresie drukowania (wywoływania) on-line obrazów cyfrowych na papierze fotograficznym lub
towarach, drukowanie, introligatorstwo, usługi składania druku, nadruk wzorów na tkaninach, obróbka fotograficzna, wywoływanie
zdjęć i filmów, usługi laboratorium fotograficznego, wykańczanie
zdjęć, powiększanie, trawienie, wykonywanie odbitek, przetwarzanie i wykonywanie reprodukcji fotograficznych, obróbka filmów, drukowanie, grawerowanie i inne metody nakładania obrazów na towary, wypożyczanie urządzeń do wykonywania odbitek i przetwarzania
zdjęć, usługi w zakresie doradztwa, informacji i konsultingu dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 publikowanie, usługi wydawnicze, usługi publikowania książek, fotoksiążek, tekstów innych
niż reklamowe, zdjęć, udostępnianie publikacji on-line, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem
Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem
fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych, wykonywanie fotokopii, audiowizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania
dostępu do obrazów fotograficznych, w tym dostępu za pomocą
środków elektronicznych, usługi doradcze, informacyjne i konsulta-
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cyjne dotyczące którejkolwiek z wyżej wymienionych usług, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizacja szkoleń, działalność
sportowa i kulturalna, usługi doradcze w zakresie publikowania.

(111) 339490
(220) 2020 06 15
(210) 514761
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) DRUKARNIA INTERAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grzępy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Interak
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały drukowane, materiały
introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, obrazy, broszury, książki, kartonaże, fotografie, odbitki fotograficzne, foto-plakaty, plakaty z papieru lub tektury,
karty pocztowe, czasopisma, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, albumy, fotoksiążki,
fotoalbumy, ramki do fotografii, urządzenia do oprawiania i naklejania fotografii, koperty, gilotyny do papieru, katalogi z fotografiami
na nośniku papierowym, druki akcydensowe i zwarte, ozdoby poligraficzne, papeterie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 35 usługi
reklamowe, usługi wykonywania zdjęć w celach reklamowych, usługi
sortowania danych oraz wyszukiwania danych w bazach komputerowych, w plikach komputerowych, usługi zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi prowadzenia sklepu internetowego ze zdjęciami, fotoksiążkami, fotoalbumami, gadżetami z wykorzystaniem
fotografii, fototapetami, kartkami, plakatami, artykułami papierniczymi, usługi zarządzania przedsiębiorstwem, usługi administrowania przedsiębiorstwem, usługi wykonywania czynności biurowych,
40 usługi poligraficzne, usługi w zakresie drukowania (wywoływania) on-line obrazów cyfrowych na papierze fotograficznym lub
towarach, drukowanie, introligatorstwo, usługi składania druku, nadruk wzorów na tkaninach, obróbka fotograficzna, wywoływanie
zdjęć i filmów, usługi laboratorium fotograficznego, wykańczanie
zdjęć, powiększanie, trawienie, wykonywanie odbitek, przetwarzanie i wykonywanie reprodukcji fotograficznych, obróbka filmów, drukowanie, grawerowanie i inne metody nakładania obrazów na towary, wypożyczanie urządzeń do wykonywania odbitek i przetwarzania
zdjęć, usługi w zakresie doradztwa, informacji i konsultingu dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 publikowanie, usługi wydawnicze, usługi publikowania książek, fotoksiążek, tekstów innych
niż reklamowe, zdjęć, udostępnianie publikacji on-line, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem
Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem
fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych, wykonywanie fotokopii, audiowizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania
dostępu do obrazów fotograficznych, w tym dostępu za pomocą
środków elektronicznych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące którejkolwiek z wyżej wymienionych usług, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizacja szkoleń, działalność
sportowa i kulturalna, usługi doradcze w zakresie publikowania.
(111) 339491
(220) 2021 01 26
(210) 523648
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732)	SIDOR CEZARY SHATON JUBILER, Lubartów (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) NADAJ KSZTAŁT SWOIM UCZUCIOM
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria i wyroby jubilerskie, Cyrkonia,
Diamenty, Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], Drut złoty [biżuteria], Imitacje kamieni szlachetnych, Kamienie półszlachetne, Kamienie
szlachetne i półszlachetne, Kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne], Markasyty, Rod, Rod i jego stopy, Rubin, Spinel [kamienie szlachetne], Srebro, Srebro i jego stopy, Stopy metali szlachetnych [inne
niż do użytku w stomatologii], Stopy metali szlachetnych, Stopy złota,
Syntetyczne kamienie szlachetne, Szafiry, Szmaragdy, Sztabki metali
szlachetnych, Sztabki stopu złota, Sztabki złota, Sztuczne kamienie
szlachetne, Złoto, Złoto i jego stopy, Artykuły ozdobne [ozdoby lub
biżuteria] do użytku osobistego, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Stopy srebra, Turmaliny [kamienie szlachetne], Biżuteria będąca
wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla
dzieci, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało,
Biżuteria osobista, Biżuteria szlachetna, Biżuteria wykonana z metali
szlachetnych, Zawieszki [biżuteria], Syntetyczne kamienie [biżuteria],
Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki [biżuteria],
Ozdoby [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Fantazyjna biżuteria, Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki
[biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Biżuteria ze złotem, Biżuteria ze złota, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria z metali szlachetnych,
Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z diamentami, Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 40 Grawerowanie, Obróbka [kształtowanie] metalu, Obróbka
powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, Odlewnictwo
jubilerskie, Polerowanie metali, Pozłacanie, Usługi grawerowania tabliczek z nazwiskiem, Usługi odlewnicze, Złocenie.
(111) 339492
(220) 2020 08 25
(210) 517480
(151) 2021 04 12
(441) 2020 12 21
(732) ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ TEXPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dłutów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SMART TOWEL
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 24 ręczniki i ścierki z bambusa, tkaniny z bambusa i z alg
morskich, tkaniny bawełniane, bielizna domowa, bielizna pościelowa,
bielizna stołowa, obrusy, poszewki, poszwy, pościel, tkaniny na pościel, ręczniki, serwety, serwetki, ścierki, narzuty trykotowe, zasłony.
(111) 339493
(220) 2020 06 16
(151) 2020 12 31
(441) 2020 08 17
(732)	ATM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ATM STUDIO
(540)

(210) 514787

(591) czarny, czerwony, niebieski, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 16 kartki pocztowe, przybory do pisania, notesy, artykuły biurowe, fotografie, 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry takie jak:
aktówki, teczki, etui na karty, etui na wizytówki, torebki damskie
i męskie, parasole, plecaki, portfele, walizy, torby podróżne, zawiesz-
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ki i etykiety bagażowe, 21 naczynia, wyroby ze szkła, porcelana fajansu, przybory toaletowe, 25 ubrania, obuwie, nakrycia głowy, podkoszulki, 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe, gry planszowe, karty
do gry, artykuły sportowe, 32 napoje bezalkoholowe, 35 badania
opinii publicznej, badania rynku, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy, reklamy prasowe,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, 38 agencje informacyjne (wiadomości), emisja radiowa, emisja telewizyjna, radiofonia, transmisja
programów radiowych, telewizja kablowa, transmisja programów
telewizyjnych, 41 usługi wydawnicze, produkcja filmów, programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie i produkcja widowisk, produkcja widowisk, prowadzenie studiów filmowych, edukacja, obsługa gier w systemie on-line, organizowanie konkursów [edukacyjnych
lub rozrywkowych], montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, produkcja filmów na taśmach
wideo, radiowe programy rozrywkowe, usługi studia filmowego,
usługi w studiu nagrań, montaż taśm wideo, wypożyczanie taśm
wideo, wypożyczanie filmów do kin, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne-wyższe uczelnie, 45 zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 339494
(220) 2020 06 16
(210) 514806
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 07
(732) BRÜGGEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nju BAJT
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 płatki zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki owsiane,
płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki owsiane i pszeniczne,
płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, płatki,
musli, crunch, batoniki, owsianki, wersje proteinowe, płatki pszenne,
płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki jęczmienne, śniadaniowe
płatki ryżowe, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód,
płatki owsiane i pszeniczne, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe o smaku miodu, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki zbożowe gotowe do spożycia, płatki
owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, przetworzone płatki owsiane
jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi.
(111) 339495
(220) 2020 06 16
(210) 514810
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Automarket Grupa PKO Banku Polskiego
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, udostępnianie przestrzeni reklamowej dla ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe dotyczące pojazdów, reklamowanie samochodów na sprzedaż
i wynajem za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży na rzecz
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi sprzedaży pojazdów, aukcje
samochodowe, usługi sprzedaży w zakresie akcesoriów i części samochodowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży samochodów, usługi w zakresie porównywania
cen, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
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doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą, wypożyczaniem i leasingiem pojazdów, zarządzanie flotą pojazdów, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych, promowanie działalności gospodarczej, usługi
badania rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizowanie
targów w celach reklamowych i handlowych, usługi aukcyjne, usługi
w zakresie licytacji świadczone w Internecie, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, wyszukiwanie dla osób
trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja i kompilacja
danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi w zakresie kart lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki i zachęty,
usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, doradztwo
w zakresie marketingu lojalnościowego, usługi w zakresie rejestracji
pojazdów i przeniesienia tytułu własności, usługi administracyjne
w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, usługi operacji bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, usługi dotyczące kart kredytowych,
kart debetowych i kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania
elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych i kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego
i inwestycyjnego, usługi doradcze w zakresie kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie pożyczek i finansowania
komercyjnego i konsumenckiego, zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania umów dzierżawy pojazdów, usługi kredytowe dotyczące pojazdów, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń,
działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie sprzedaży samochodów,
usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe dotyczące ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów,
likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, leasing,
finansowanie leasingu pojazdów, factoring, udzielanie poręczeń
i gwarancji, finansowe usługi gwarancyjne, usługi gwarancyjne pojazdów, usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów
poniesionych na skutek wypadku lub awarii pojazdów, doradztwo finansowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi doradztwa inwestycyjnego, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące zakupu pojazdów, usługi informacji finansowej dotyczące zakupu samochodów,
usługi sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie
działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, usługi finansowe
dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe związane z handlem
samochodami, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną, leasing i dzierżawę,
wycena majątku ruchomego, wycena samochodów używanych,
udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów używanych, 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, organizowanie
konserwacji, serwisu naprawy pojazdów, naprawa powypadkowa
pojazdów, czyszczenie, malowanie polerowanie pojazdów, mycie pojazdów, tankowanie i ładowanie pojazdów, usługi informacyjne i doradcze związane z konserwacją, serwisowaniem i naprawą pojazdów,
38 transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych
kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform handlu elektronicznego
w Internecie, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie komputerowej bazy danych,
zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja informacji do celów
biznesowych, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów, organizowanie wypożyczania i wynajmu pojazdów, usługi car-sharingu,
dostarczanie pojazdów, usługi holowania pojazdów, parkowanie
i przechowywanie pojazdów, wynajem przestrzeni parkingowej dla
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pojazdów, wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, usługi w zakresie garażowania pojazdów, usługi lokalizacji pojazdów, usługi pomocy drogowej dla pojazdów, usługi informacyjne
i doradcze związane z wypożyczaniem i wynajem pojazdów.

(111) 339496
(220) 2020 06 17
(210) 514811
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732)	LAFRENTZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LFe LafEstate
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami, usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi doradztwa
ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi
budowlane i konstrukcyjne, budowa obiektów usługowo-handlowych, usługi napraw budowlanych, montaż [instalacja] konstrukcji
budynków, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja maszyn, nadzór budowlany, usługi w zakresie remontów budynków, remont nieruchomości, budowa budynków mieszkaniowych,
komercyjnych, usługowych i handlowych, rozbiórka budynków,
wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi instalacyjne platform
roboczych i budowlanych, instalacja prefabrykowanych elementów
budowlanych, usługi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji budowlanych, w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, zarządzanie
projektem budowy, usługi doradztwa organizacyjnego w zakresie
budownictwa, 42 projektowanie budowlane, usługi architektoniczne, w szczególności opracowywanie projektów architektonicznych
oraz doradztwo w zakresie architektury związane z projektowaniem
budowlanym, projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym
kształtowaniem krajobrazu, usługi i doradztwo w zakresie inżynierii
budowlanej, badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, usługi doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.
(111) 339497
(220) 2020 06 17
(210) 514812
(151) 2021 02 11
(441) 2020 10 26
(732)	LAFRENTZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LAFESTATE
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami, usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi doradztwa
ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi
budowlane i konstrukcyjne, budowa obiektów usługowo-handlowych, usługi napraw budowlanych, montaż [instalacja] konstrukcji
budynków, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja maszyn, nadzór budowlany, usługi w zakresie remontów budynków, remont nieruchomości, budowa budynków mieszkaniowych,
komercyjnych, usługowych i handlowych, rozbiórka budynków,
wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi instalacyjne platform
roboczych i budowlanych, instalacja prefabrykowanych elementów
budowlanych, usługi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji budowlanych, w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, zarządzanie
projektem budowy, usługi doradztwa organizacyjnego w zakresie
budownictwa, 42 projektowanie budowlane, usługi architektonicz-
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ne, w szczególności opracowywanie projektów architektonicznych
oraz doradztwo w zakresie architektury związane z projektowaniem
budowlanym, projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym
kształtowaniem krajobrazu, usługi i doradztwo w zakresie inżynierii
budowlanej, badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, usługi doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.

(111) 339498
(220) 2020 06 17
(210) 514823
(151) 2021 01 29
(441) 2020 10 12
(732) NOWA ŁANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rok zał. 1951 ŁANIA RESTAURACJA
(540)

(591) biały, brązowy
(531) 03.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bulion, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, filety rybne,
galarety mięsne, galaretki owocowe, jaja, kaszanka, kiełbasy, kompot,
mięso, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sery, rosół, ryby nieżywe,
szynka, galaretki mięsne, pasztety z wątróbki, wędliny, zupy, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej (również
przez Internet) produktów gastronomicznych, garmażeryjnych, wędliniarskich, owoców i warzyw konserwowanych, kawy, herbaty, produktów zbożowych, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, lodów,
piwa, wody, 41 organizowanie imprez edukacyjnych i rozrywkowych,
usługi organizowania i prowadzenia spektakli, przyjęć, konkursów
i pokazów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, sympozjów, seminariów, organizowanie wystaw z dziedziny sportu, kultury lub edukacji, organizowanie balów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 43 usługi barowe, kawiarnie, kafeterie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania, usługi hotelowe.
(111) 339499
(220) 2020 06 17
(210) 514844
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SMART BINGO
(510), (511) 28 gry planszowe, gry logiczne, gry towarzyskie, gry
z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plansze
do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier loteryjnych, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, rzutki, strzałki (gry), sprzęt do gier video, urządzenia
do sztuczek magicznych, warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki,
zabawki ruchome, zabawki sterowane radiem.
(111) 339500
(220) 2020 06 17
(210) 514851
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 07
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TropiVet
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(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna karma dla zwierząt, w tym karma dla zwierząt stosowana w dietach eliminacyjnych lub w dietach ukierunkowanych na wspomaganie układu krążenia lub układu trawiennego
lub układu kostnego lub odporności lub innych specyficznych narządów zwierząt, witaminizowana karma dla zwierząt, karma dla
zwierząt z mikroelementami, witaminy i mikroelementy dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, dodatki odżywcze i mineralne
do karm dla zwierząt, 31 karma dla zwierząt, karma mokra i sucha dla
zwierząt, pokarmy dla zwierząt zawierające dodatki odżywcze, witaminy i mikroelementy nie do celów leczniczych, jadalne smakołyki
dla zwierząt, jadalne kości dla zwierząt.
(111) 339501
(220) 2020 10 08
(210) 519282
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) ROJEWSKI KRZYSZTOF, GRABOWSKI KRZYSZTOF RIG
COMMERCE SPÓŁKA CYWILNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Sklep Życia
(540)

(591) niebieski, oliwkowy, jaśminowy, ciemnoszary
(531) 02.09.01, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie: artykułów higienicznych, kosmetycznych do ciała, jamy ustnej, twarzy,
włosów, preparatów farmaceutycznych-witamin, minerałów, suplementów, produktów dla zdrowia-alg, grzybów, miodów, ziół, preparatów sanitarnych: czyszczących, dezynfekujących, piorących, 39
usługi pakowania prezentów, pakowanie towarów na upominki, pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe z zakresu farmacji, medycyny i zdrowego stylu życia, usługi organizowania i prowadzenia
imprez o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym, organizowanie i prowadzenie konferencji i sympozjów,
publikowanie tekstów (innych niż reklamowe).
(111) 339502
(220) 2020 10 08
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) PERFECT MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FREESTYLE WEAR COLLECTION
(540)

Nr 15/2021

zy z kapturem, damskie luźne topy, dresy ortalionowe, getry, golfy
[odzież], kamizelki pikowane, kombinezony [odzież], komety koszulek
i spodenek, komety do biegania [odzież], komety sportowe, koszule,
koszule nie zapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z kołnierzykiem, koszule z krótkimi rękawami, koszule zapinane,
koszulki bez rękawów, koszulki polo, koszulki z nadrukami, krótkie
spodnie, kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe, kurtki [odzież], bezrękawniki, bielizna damska typu body, części odzieży, obuwia i nakryć
głowy,, kurtki sportowe, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki,
narzutki na ramiona [odzież], odzież codzienna, odzież damska, odzież
dziewczęca, odzież gotowa, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
podkoszulki z długimi rękawami, spodenki, spódnica-spodnie, spódnice, spodnie, spodnie dresowe, spodnie od dresu, stroje sportowe,
sukienki damskie swetry, swetry [odzież], swetry z golfem, swetry
z dekoltem w serek, swetry rozpinane, swetry z półgolfem, swetry
i okrągłym wykończeniem przy szyi, szorty, topy bez ramiączek, topy
[odzież], tuniki, ubrania codzienne, wygodne luźne spodnie.

(111) 339503
(220) 2020 10 09
(210) 519334
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732)	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DALBA, Puck (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUB SPÓŁDZIELCZY Piwo, które warzy więcej
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 05.07.02, 05.11.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 339504
(220) 2020 10 09
(210) 519336
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732)	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DALBA, Puck (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR SPÓŁDZIELCZY Piwo, które warzy więcej
(540)

(210) 519319

(591) biały, granatowy
(531) 05.07.02, 05.11.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 brzeczka piwna, brzeczka słodowa, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe.

(591) złoty, czarny
(531) 26.04.03, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, bluzki, bluzki z krótkim rękawem, bluzy dresowe,
bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, blu-

(111) 339505
(220) 2020 10 09
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) TWOJE HOBBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJE HOBBY

(210) 519345

Nr 15/2021
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(540)

(591) żółty, czerwony, fioletowy, zielony, niebieski, czarny,
pomarańczowy
(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 obrazy, obrazy oprawione lub nie, płótno malarskie,
wzory do haftowania, obrazy do malowania na drewnie, obrazy
do zdrapania, obrazy do wyklejania, sztalugi malarskie, pędzle malarskie, drukowane obrazy, zestawy do malowania, materiały do rysowania, obrazy do malowania po numerach.
(111) 339506
(220) 2020 10 09
(210) 519348
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 16
(732) BLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLETO
(540)

(591) ciemnoniebieski, zielony
(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, gromadzenie, na rzecz innych osób,
różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, porównywanie usług finansowych online, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi porównywania cen, marketing internetowy, promowanie usług
ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie towarów
i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, publikowanie materiałów reklamowych
online, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, 36 agencje ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, informacja o ubezpieczeniach, organizowanie ubezpieczenia,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw
nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w usługach doradczych
w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń
innych niż na życie, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz
firm ubezpieczeniowych, ubezpieczenia, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw,
ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia
majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia
od wypadków, ubezpieczenia od wypadków samochodowych,
ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie dotyczące
pojazdów, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej, udzielanie informacji
dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy da-
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nych lub Internetu, udzielanie informacji związanych z zawieraniem
ubezpieczeń innych, niż na życie, udzielanie informacji związanych
z zawieraniem ubezpieczeń na życie, udzielanie informacji związanych z pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń na życie, usługi
agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowej, usługi agencyjne w zakresie organizowania ubezpieczeń podróżnych, usługi doradcze dotyczące umów
ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
od wypadków, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeń domu, usługi ubezpieczeń osobistych,
usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi ubezpieczeniowe w zakresie
ochrony kierowców, usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości,
usługi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w zakresie
ubezpieczeń w podróży, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń,
37 odnawianie pojazdów, malowanie pojazdów, przegląd pojazdów,
konserwacja pojazdów, mycie pojazdów, czyszczenie pojazdów,
doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów, dostarczanie informacji o naprawach
pojazdów, usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, usługi
doradcze w zakresie naprawy pojazdów, usługi doradcze w zakresie
naprawy pojazdów silnikowych, naprawy samochodów, konserwacja samochodów, przegląd samochodów, polerowanie samochodów, czyszczenie samochodów, malowanie samochodów, naprawy
i obsługa samochodów, usługi w zakresie odnawiania samochodów,
konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów.

(111) 339507
(220) 2020 10 09
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732)	ADVERTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cedja
(540)

(210) 519353

(591) granatowy, czarny
(531) 01.01.01, 01.01.02, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 339508
(220) 2020 10 09
(210) 519355
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 16
(732)	ACUSTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NANOFELT
(510), (511) 19 panele akustyczne niemetalowe, 20 meble biurowe,
24 filc.
(111) 339509
(220) 2020 10 12
(210) 519404
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732)	LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ, Kośmin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MARKA LOKALNA ZIELONY PIERŚCIEŃ
(540)

Nr 15/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mo.blo
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 26.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 20 meble, meble skórzane, meble tapicerowane, meble
biurowe, meble sypialne, meble wielofunkcyjne, meble drewniane,
meble domowe, meble metalowe.
(591) zielony, pomarańczowy
(531) 05.03.20, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz, wycen, organizowanie wystaw,
pokazów towarów i usług, usługi reklamowe i promocji produktów
oraz usług w zakresie: owoców, warzyw, przetworów z owoców
i warzyw, przetworów z płatków i owoców dzikiej róży, przetworów
z kwiatów, ziół, grzybów i miodu, przetworów, dań, przekąsek na bazie jaj, mleka, mięsa, ryb i wędlin, olejów jadalnych, mąki, kaszy, produktów zbożowych, pieczywa, wyrobów cukierniczych i słodyczy,
piwa, wina, cydru, nalewek alkoholowych, kosmetyków i lokalnego
rękodzieła, chodników, pasiaków tkanych ręcznie na tradycyjnych
warsztatach, palm wielkanocnych, rzeźby, przedmiotów użytkowych zdobionych techniką decupage, ręcznie malowanej porcelany,
obrazów malowanych, wyrobów z wikliny, wyrobów ceramicznych,
wyrobów hafciarskich, kompozycji kwiatowych, kwiatów z drewna,
serwet, bombek, zabawek, maskotek, biżuterii, usługi reklamowe
i promocji w zakresie usług turystycznych.
(111) 339510
(220) 2020 10 12
(210) 519407
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732)	SZULC PIOTR KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(111) 339512
(220) 2020 10 12
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732)	HF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R REDIN
(540)

(210) 519410

(591) biały, czerwony
(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(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) 339513
(220) 2020 10 12
(210) 519411
(151) 2021 03 19
(441) 2020 11 30
(732)	GÓRNICZY KLUB SPORTOWY ROZBARK, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GKS ROZBARK BYTOM 1946
(540)

(591) niebieski
(531) 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12, 26.03.04, 26.03.16, 26.05.01,
26.05.10, 26.05.16, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 36 finansowanie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wycena nieruchomości, powiernictwo
nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi kredytowania nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe
[nieruchomości], wyceny finansowe nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne,
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 45 usługi
prawne, usługi adwokackie, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania
sporów, usługi biegłych sądowych, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych.
(111) 339511
(220) 2020 10 12
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) MK DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica (PL)

(210) 519408

(591) czarny, zielony, biały, złoty
(531) 25.05.05, 24.01.03, 14.07.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie rozgrywek piłkarskich, organizowanie
i obsługa zawodów sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi trenerskie, wypożyczanie sprzętu sportowego.
(111) 339514
(220) 2020 10 12
(210) 519416
(151) 2021 03 19
(441) 2020 11 30
(732)	SKIP GROUP ŻWAWIAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SKIP GROUP

Nr 15/2021
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 usługi porządkowe, wywóz odpadów i nieczystości,
usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 39 wynajem kontenerów, wynajem
obiektów i urządzeń magazynowych, wynajem kontenerów na odpady, wynajem kontenerów biurowych i magazynowych, usługi
informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 44 wynajem toalet przenośnych, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
(111) 339515
(220) 2020 10 13
(210) 519454
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732) FUNDACJA POKONAĆ ENDOMETRIOZĘ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Pokonać Endometriozę
(540)

(111) 339518
(220) 2020 10 13
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) OMNIPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) omnipack
(540)
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(210) 519472

(591) czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 39 dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, logistyka transportu, pakowanie towarów, składowanie towarów, spedycja, transport,
usługi kurierskie [towary].
(111) 339519
(220) 2020 10 05
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) WÓJCIK TOMASZ P.P.H.U. EUROPOL,
Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 519127

(591) niebieski, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01, 26.11.01, 26.11.25
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie reklam, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, usługi
relacji z mediami, 44 pomoc medyczna, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi medyczne.
(111) 339516
(220) 2020 10 13
(210) 519463
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) MOTOR-LAND TOMASZ KUZIOR, ZBIGNIEW HEBDA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziekanów Nowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOR-LAND
(540)

(591) czerwony
(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
(111) 339517
(220) 2020 10 13
(210) 519466
(151) 2021 03 19
(441) 2020 11 30
(732)	STĘPIEŃ ANETA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEM CANDLES CANDLES FULL OF MEMORIES
(540)

(531) 25.05.01, 27.05.01
(510), (511) 4 świece zapachowe, świece, światełka nocne [świeczki],
21 wyroby szklane malowane, pudełka szklane, ozdobne kule szklane.

(591) czerwony
(531) 26.13.25, 26.03.04, 26.03.06, 29.01.01
(510), (511) 9 maski przeciwpyłowe, maski przeciwgazowe, maski
ochronne, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, maski
ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, rękawice ogniotrwałe, rękawice do ochrony przed wypadkami
lub urazami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed
urazami, rękawiczki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub
urazami, izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, urządzenia zabezpieczające i ochronne, osłony
głowy, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kaski zabezpieczające, buty chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, filtry do masek
do oddychania, gaśnice, kamizelki ratunkowe, koce gaśnicze, koce
ratunkowe, kombinezony ochronne dla lotników, nakolanniki dla
robotników, nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odblaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, odzież azbestowa do ochrony
przed ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia
w laboratoriach, ognioodporna odzież, okulary, okulary ochronne
do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, osłony azbestowe dla strażaków, osłony ochronne
na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, przyłbice do spawania, ratownicze latarki laserowe, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami,
rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, skafandry dla nurków, słuchawki [zakładane na głowę], urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia
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i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia i przyrządy optyczne, zatyczki
do uszu do nurkowania, znaki, świecące, znaki nawigacyjne świetlne,
25 okrycia robocze [kombinezony], odzież robocza, obuwie robocze,
buty sznurowane, buty za kostkę, czapki jako nakrycia głowy, długie
luźne stroje, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], getry [ochraniacze]
zakładane na buty, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kombinezony [odzież], koszule, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, nauszniki [odzież], obuwie,
ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież
gotowa, odzież haftowana, odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pantofle kąpielowe, pikowane kurtki
[odzież], podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawice
narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym
palcem, sandały, sandały kąpielowe, stroje przeciwdeszczowe, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet takich towarów jak: maski przeciwpyłowe, maski przeciwgazowe, maski ochronne, ochronne maski na twarz do kasków
ochronnych, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony
układu oddechowego, rękawice ogniotrwałe, rękawice do ochrony
przed wypadkami lub urazami. rękawice do celów przemysłowych
do ochrony przed urazami, rękawiczki chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, izolowana odzież ochronna zabezpieczająca
przed wypadkami lub urazami, odzież chroniąca przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, urządzenia zabezpieczające i ochronne, osłony głowy, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony
układu oddechowego, maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kaski zabezpieczające, buty
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, filtry
do masek do oddychania, gaśnice, kamizelki ratunkowe, koce gaśnicze, koce ratunkowe, kombinezony ochronne dla lotników, nakolanniki dla robotników, nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych,
ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe,
odblaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, odzież azbestowa
do ochrony przed ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, okulary, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe,
okulary przeciwsłoneczne, osłony azbestowe dla strażaków, osłony
ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, przyłbice do spawania. ratownicze
latarki laserowe, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami,
rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, skafandry dla nurków. słuchawki [zakładane na głowę], urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia
i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia i przyrządy optyczne, zatyczki
do uszu do nurkowania, znaki, świecące, znaki nawigacyjne świetlne,
okrycia robocze [kombinezony], odzież robocza, obuwie robocze,
buty sznurowane, buty za kostkę, czapki jako nakrycia głowy, długie
luźne stroje, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], getry [ochraniacze]
zakładane na buty, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kombinezony [odzież], koszule, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, nauszniki [odzież], obuwie,
ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież
gotowa, odzież haftowana, odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pantofle kąpielowe, pikowane kurtki
[odzież], podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawice
narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym
palcem, sandały, sandały kąpielowe, stroje przeciwdeszczowe.

(111) 339520
(220) 2020 10 05
(210) 519134
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) REKORD SI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ratusz24
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie biurowe, oprogramo-
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wanie komputerowe [programy], oprogramowanie do zarządzania
na miejscu, komputerowe oprogramowanie użytkowe, 42 udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi pomocy
technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, instalacje oprogramowania komputerowego.

(111) 339521
(220) 2020 10 05
(210) 519142
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Banki Spółdzielcze BPS-jesteś u siebie
(510), (511) 35 marketing ukierunkowany, pokazy towarów, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36 usługi bankowe z dostępem bezpośrednim np. przez Internet-home banking,
usługi bankowe w zakresie oszczędności, lokaty kapitału, wymiana
pieniędzy, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych,
transakcje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, operacje bankowe, operacje walutowe, operacje finansowe, informacje
bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, 41 edukacja,
informacja o edukacji, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe.
(111) 339522
(220) 2020 10 05
(210) 519146
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKO?Logicznie, że się opłaca!
(510), (511) 35 marketing ukierunkowany, pokazy towarów, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36 usługi bankowe z dostępem bezpośrednim np. przez Internet-home banking,
usługi bankowe w zakresie oszczędności, lokaty kapitału, wymiana
pieniędzy, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych,
transakcje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, operacje bankowe, operacje walutowe, operacje finansowe, informacje
bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, 41 edukacja,
informacja o edukacji, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe.
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(111) 339523
(220) 2020 09 18
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) JORDANOW RADOSŁAW, Żary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Panacea Labs
(540)
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(210) 518431

(591) zielony
(531) 05.03.14, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy samoopalające [kosmetyki], baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], błyszczyki do ust [kosmetyki], eyelinery [kosmetyki], kolorowe kosmetyki dla dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu, kompaktowe kosmetyki
do makijażu, koncentraty nawilżające [kosmetyki], korektory [kosmetyki], kosmetyki, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne,
kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do cery zmarszczkowej,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu do kompaktów, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki
do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki naturalne,
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki
w postaci płynów, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki
zawierające pantenol, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki],
kremy do ciała [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki],
kremy na noc [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki
zwężające pory stosowane jako kosmetyki, mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], mleczka do opalania [kosmetyki], nawilżające
balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], odżywki utwardzające
do paznokci [kosmetyki], olejki blokujące promieniowanie słoneczne
[kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], olejki do opalania [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki mineralne [kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], paski do wybielania zębów
nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], peelingi
do twarzy [kosmetyki], perełki zawierające kosmetyki do kąpieli,
perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, pianki [kosmetyki],
płynne kremy [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], podkłady do paznokci [kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie
słoneczne [kosmetyki], preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], preparaty samoopalające
[kosmetyki], preparaty zmiękczające [kosmetyki], produkty powlekające usta [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], pudry w kamieniu
[kosmetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki
nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki],
środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki,
środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych,
szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe,
wosk krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy,
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suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy
diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy do karm do celów
weterynaryjnych, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych,
suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy mineralne do karmienia
żywego inwentarza, suplementy mineralne do żywności, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy
odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze
składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające
się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie
z żelaza, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów
medycznych, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym, suplementy
diety w płynie, suplementy diety w proszku zawierające zarodniki
ganoderma lucidum, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety z chlorelli, suplementy diety z cynkiem, suplementy
diety z kwasem foliowym, suplementy diety z pszenicy, suplementy
diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające olej
lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające węgiel
aktywny, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, 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 dentystyczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, lecznicze
suplementy do pasz dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla
ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla
zwierząt, mineralne suplementy odżywcze, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, probiotyki (suplementy), przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające
suplementy, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci
mieszanki napojów w proszku, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające
się z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków
śladowych, suplementy diety składające się z witamin, suplementy
diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające
się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy
witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, suplementy witaminowe
w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy z siarą, suplementy z wapniem, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.

(111) 339524
(220) 2020 10 05
(210) 519149
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BPS-jesteś u siebie
(510), (511) 35 marketing ukierunkowany, pokazy towarów, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,

130

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36 usługi bankowe z dostępem bezpośrednim np. przez Internet-home banking,
usługi bankowe w zakresie oszczędności, lokaty kapitału, wymiana
pieniędzy, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych,
transakcje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, operacje bankowe, operacje walutowe, operacje finansowe, informacje
bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, 41 edukacja,
informacja o edukacji, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe.

(111) 339525
(220) 2020 10 06
(210) 519168
(151) 2021 03 24
(441) 2020 12 07
(732)	LECZNICE CITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CITOCARE
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport pacjentów, akcje
ratunkowe, usługi ratownicze, transport sanitarny, eskortowanie
pacjentów podczas transportu, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie szkoleń, szkolenie w zakresie medycyny i farmacji, 42 badania bakteriologiczne, analizy
chemiczne, badania laboratoryjne, prace badawczo-rozwojowe dla
osób trzecich, prowadzenie badań i analiz dla celów medycznych,
medyczne badania naukowe, badania biologiczne, badania kliniczne
i badania medyczne, 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, szpitale,
przychodnie lekarskie, przychodnie specjalistyczne, chirurgia, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, domy dla rekonwalescentów, domy starców, hospicja, opieka medyczna i pielęgniarska,
usługi położnicze, porady psychologiczne, sanatoria, stomatologia,
medyczne badania osób, pomoc medyczna, wypożyczanie sprzętu
medycznego, ośrodki zdrowia.
(111) 339526
(220) 2020 10 06
(210) 519170
(151) 2021 03 24
(441) 2020 12 07
(732)	LECZNICE CITOMED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CitoCARE
(540)

(591) ciemnoniebieski, zielony
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport pacjentów, akcje
ratunkowe, usługi ratownicze, transport sanitarny, eskortowanie
pacjentów podczas transportu, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie szkoleń, szkolenie w zakresie medycyny i farmacji, 42 badania bakteriologiczne, analizy
chemiczne, badania laboratoryjne, prace badawczo-rozwojowe dla
osób trzecich, prowadzenie badań i analiz dla celów medycznych,
medyczne badania naukowe, badania biologiczne, badania kliniczne
i badania medyczne, 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, szpitale,
przychodnie lekarskie, przychodnie specjalistyczne, chirurgia, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, domy dla rekonwale-
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scentów, domy starców, hospicja, opieka medyczna i pielęgniarska,
usługi położnicze, porady psychologiczne, sanatoria, stomatologia,
medyczne badania osób, pomoc medyczna, wypożyczanie sprzętu
medycznego, ośrodki zdrowia.

(111) 339527
(220) 2020 10 06
(210) 519177
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732)	E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dęba (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HelioVit
(540)

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 339528
(220) 2020 10 07
(210) 519225
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732)	GAJCY MILENA UWOLNIJ PIĘKNO, Małopole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uwolnij PIĘKNO
(540)

(591) szary, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.03.01, 02.03.23, 26.01.01, 26.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 44 analiza kosmetyczna, depilacja
woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące
urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja
urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry,
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, nakładanie produktów
kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony
piękności, świadczenie usług przez salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące
urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi koloryzacji brwi, usługi
koloryzacji rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody,
usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kształtowania
brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania
krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej,
usługi nitkowania brwi, usługi pielęgnacji urody, usługi podologa,
usługi salonów piękności, usługi w zakresie laserowego odmładzania
skóry, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie
naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie
zabiegów upiększających, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi
woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usługi
zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi pielęgnacji urody.
(111) 339529
(151) 2021 03 16

(220) 2020 10 09
(441) 2020 11 30

(210) 519254
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(732) MLECZKO MAREK, PŁAZA MICHAŁ GREENPUNKT
SPÓŁKA CYWILNA, Wilamowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GREENPUNKT
(540)

(591) zielony, szary
(531) 26.01.03, 26.01.13, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki chemiczne
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze], chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające
do preparatów ochrony roślin, środki ochrony roślin przeciw patogenom, dodatki glebowe, donice torfowe do celów ogrodniczych,
doniczki torfowe dla ogrodnictwa, kompost, obornik, nawozy, chemikalia do uzdatniana wody do nawadniania, komposty do podłóż
hodowlanych do ogrodnictwa, materiały włókniste do użytku jako
nawóz, mieszanki do sadzenia w doniczkach, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy
ogrodnicze, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy do roślin doniczkowych, organiczna ziemia doniczkowa, płynne nawozy, formowane podłoża do uprawiania roślin składające się z torfu,
preparaty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, włókna mineralne
do użytku w ogrodnictwie, pierwiastki śladowe do użytku w ogrodnictwie, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, preparaty bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie, 31
sadzonki, rośliny, nasiona do celów ogrodniczych, nasiona warzyw,
nasiona [ziarna], mierzwa ogrodnicza, nieprzetworzone produkty
ogrodnicze, surowe produkty ogrodnicze, maty mierzwowe wykonane z materiałów naturalnych służące do zapobiegania wzrostowi
chwastów, maty zawierające nasiona do kładzenia trawników, 39
transport, przewożenie i dostarczanie towarów, dostawa towarów,
odbiór, transport i dostawa towarów, transport kwiatów, transport
towarów, usługi transportowe, usługi w zakresie transportu towarów,
44 ogrodnictwo, udzielanie informacji na temat usług rolniczych,
ogrodniczych i leśniczych, usługi doradcze i konsultacyjne związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi informacyjne dotyczące
używania nawozów w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące
używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie, usługi informacyjne
dotyczące używania substancji chemicznych w ogrodnictwie.
(111) 339530
(220) 2020 10 08
(210) 519280
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) NABI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOLLEIM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi barów typu fast-food na wynos, usługi restauracji fast-food, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos.

(111) 339531
(220) 2020 11 13
(151) 2021 04 13
(441) 2020 12 28
(732) KUDEŁKA DANIEL NKTF, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) znakowo.pl
(540)
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(591) granatowy, żółty
(531) 02.01.08, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: lustra drogowe, magazynowe, przemysłowe,
sklepowe, sferyczne, usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: metalowe znaki pionowe drogowe,
wskaźniki kolejowe, tramwajowe, trolejbusowe, wojskowe, rowerowe, żeglugi śródlądowej, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: bariery drogowe ochronne i balustrady, barierki
metalowe, pcv, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: ograniczniki, separatory i odbojniki parkingowe, azyle, wysepki, zapory drogowe, kocie oczka, usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: progi najazdowe kablowe, krawężnikowe, zwalniające, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: słupki i pachołki i podstawy drogowe, uchwyty montażowe do znaków
drogowych, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: tablice kierujące, słupki kilometrażowe, usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
lampy drogowe, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: radarowe wyświetlacze prędkości, usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
znaki aktywne, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: szablony znaków drogowych oraz farby drogowe, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: elementy małej architektury miejskiej, blokady parkingowe, kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: znaki, piktogramy, tabliczki, naklejki, plakaty na zamówienie, wg własnego
wzoru, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: tablice emaliowane, tłoczone, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: znaki bezpieczeństwa, znaki ewakuacyjne, znaki BHP, instrukcje bhp, usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
znaki ochrony przeciwpożarowej PPOŻ, usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: znaki morskie i piktogramy IMO, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: tablice urządzeń elektrycznych, usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: piktogramy CLP, GHS określające rodzaj zagrożenia, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: etykiety chemiczne i piktogramy związków chemicznych, usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: znaki promieniowania-ostrzegawcze, usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: znaki, tabliczki, naklejki, piktogramy pcv, metalowe, dibond, plastikowe, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: znaki podłogowe, naklejki, znaczniki, ciągi, taśmy bhp, oznaczniki do pól, miejsc
odkładczych, okienka podłogowe, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: profile ostrzegawcze
i ochronne, taśmy antypoślizgowe, odblaskowe, odgradzające, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: ramki do znaków ewakuacyjnych podwieszanych, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
lampy awaryjne, oprawy LED, piktogramy na lampy, usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: znaki 3 D-piktogramy przestrzenne, słupki do znaków drogowych, uchwyty
i nośniki, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: odbojnice przemysłowe, usługi sprzedaży deta-
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licznej online związane z następującymi produktami: słupki odgradzające, potykacze, usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: sprzęt PPOŻ, apteczki, sprzęt, wyposażenie, oznaczenia ADR, RID, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: gaśnice, urządzenia, SUG, spray
gaśniczy, akcesoria do gaśnic, usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: hydranty, węże pożarnicze,
usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: kasetki na klucz, koce gaśnicze, szafki na gaśnice, usługi
sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami:
lustra drogowe, magazynowe, przemysłowe, sklepowe, sferyczne,
usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: metalowe znaki pionowe drogowe, wskaźniki kolejowe, tramwajowe, trolejbusowe, wojskowe, rowerowe, żeglugi śródlądowej,
usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: bariery
drogowe ochronne i balustrady, barierki metalowe, pcv, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: ograniczniki, separatory i odbojniki parkingowe, azyle, wysepki, zapory
drogowe, kocie oczka, usługi sprzedaży hurtowej online związane
z następującymi produktami: progi najazdowe kablowe, krawężnikowe, zwalniające, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: słupki i pachołki i podstawy drogowe, uchwyty montażowe do znaków drogowych, usługi sprzedaży hurtowej
online związane z następującymi produktami: tablice kierujące, słupki kilometrażowe, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: lampy drogowe, usługi sprzedaży hurtowej
online związane z następującymi produktami: radarowe wyświetlacze prędkości, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: znaki aktywne, usługi sprzedaży hurtowej online
związane z następującymi produktami: szablony znaków drogowych
oraz farby drogowe, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: elementy małej architektury miejskiej, blokady parkingowe, kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, usługi
sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami:
znaki, piktogramy, tabliczki, naklejki, plakaty na zamówienie, wg własnego wzoru, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: tablice emaliowane, tłoczone, usługi sprzedaży
hurtowej online związane z następującymi produktami: znaki bezpieczeństwa, znaki ewakuacyjne, znaki BHP, instrukcje BHP, usługi
sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami:
znaki ochrony przeciwpożarowej PPOŻ, usługi sprzedaży hurtowej
online związane z następującymi produktami: znaki morskie i piktogramy IMO, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: tablice urządzeń elektrycznych, usługi sprzedaży
hurtowej online związane z następującymi produktami: piktogramy
CLP, GHS określające rodzaj zagrożenia, usługi sprzedaży hurtowej
online związane z następującymi produktami: etykiety chemiczne
i piktogramy związków chemicznych, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: znaki promieniowania-ostrzegawcze, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: znaki, tabliczki, naklejki, piktogramy pcv,
metalowe, dibond, plastikowe, usługi sprzedaży hurtowej online
związane z następującymi produktami: znaki podłogowe, naklejki,
znaczniki, ciągi, taśmy BHP, oznaczniki do pól, miejsc odkładczych,
okienka podłogowe, usługi sprzedaży hurtowej online związane
z następującymi produktami: profile ostrzegawcze i ochronne, taśmy
antypoślizgowe, odblaskowe, odgradzające, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: ramki do znaków
ewakuacyjnych podwieszanych, usługi sprzedaży hurtowej online
związane z następującymi produktami: lampy awaryjne, oprawy LED,
piktogramy na lampy, usługi sprzedaży hurtowej online związane
z następującymi produktami: znaki 3D-piktogramy przestrzenne,
słupki do znaków drogowych, uchwyty i nośniki, usługi sprzedaży
hurtowej online związane z następującymi produktami: odbojnice
przemysłowe, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: słupki odgradzające, potykacze, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: sprzęt
PPOŻ, apteczki, sprzęt, wyposażenie, oznaczenia ADR, RID, usługi
sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami:
gaśnice, urządzenia, SUG, spray gaśniczy, akcesoria do gaśnic, usługi
sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami:
hydranty, węże pożarnicze, usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: kasetki na klucz, koce gaśnicze, szaf-
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ki na gaśnice, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: lustra drogowe, magazynowe, przemysłowe,
sklepowe, sferyczne, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: metalowe znaki pionowe drogowe, wskaźniki
kolejowe, tramwajowe, trolejbusowe, wojskowe, rowerowe, żeglugi
śródlądowej, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: bariery drogowe ochronne i balustrady, barierki metalowe, pcv, usługi
sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: ograniczniki, separatory i odbojniki parkingowe, azyle, wysepki, zapory
drogowe, kocie oczka, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: progi najazdowe kablowe, krawężnikowe,
zwalniające, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi
produktami: słupki i pachołki i podstawy drogowe, uchwyty montażowe do znaków drogowych, usługi sprzedaży wysyłkowej związane
z następującymi produktami: tablice kierujące, słupki kilometrażowe,
usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami:
lampy drogowe, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: radarowe wyświetlacze prędkości, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: znaki aktywne, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi
produktami: szablony znaków drogowych oraz farby drogowe, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: elementy małej architektury miejskiej, blokady parkingowe, kosze
na śmieci, ławki, stojaki na rowery, usługi sprzedaży wysyłkowej
związane z następującymi produktami: znaki, piktogramy, tabliczki,
naklejki, plakaty na zamówienie, wg własnego wzoru, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: tablice
emaliowane, tłoczone, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: znaki bezpieczeństwa, znaki ewakuacyjne,
znaki BHP, instrukcje BHP, usługi sprzedaży wysyłkowej związane
z następującymi produktami: znaki ochrony przeciwpożarowej
PPOŻ, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: znaki morskie i piktogramy IMO, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: tablice urządzeń elektrycznych, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi
produktami: piktogramy CLP, GHS określające rodzaj zagrożenia,
usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami:
etykiety chemiczne i piktogramy związków chemicznych, usługi
sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: znaki
promieniowania-ostrzegawcze, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: znaki, tabliczki, naklejki, piktogramy pcv, metalowe, dibond, plastikowe, usługi sprzedaży wysyłkowej
związane z następującymi produktami: znaki podłogowe, naklejki,
znaczniki, ciągi, taśmy BHP, oznaczniki do pól, miejsc odkładczych,
okienka podłogowe, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: profile ostrzegawcze i ochronne, taśmy antypoślizgowe, odblaskowe, odgradzające, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: ramki do znaków
ewakuacyjnych podwieszanych, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: lampy awaryjne, oprawy LED, piktogramy na lampy, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: znaki 3D-piktogramy przestrzenne, słupki
do znaków drogowych, uchwyty i nośniki, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: odbojnice przemysłowe,
usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami:
słupki odgradzające, potykacze, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: sprzęt PPOŻ, apteczki, sprzęt, wyposażenie, oznaczenia ADR, RID, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: gaśnice, urządzenia, SUG, spray
gaśniczy, akcesoria do gaśnic, usługi sprzedaży wysyłkowej związane
z następującymi produktami: hydranty, węże pożarnicze, usługi
sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: kasetki na klucz, koce gaśnicze, szafki na gaśnice.

(111) 339532
(220) 2020 06 24
(210) 515115
(151) 2020 11 27
(441) 2020 08 10
(732) CAN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Małopole (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AGRISOL
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, chemiczne środki

Nr 15/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, detergenty do użytku w procesach przemysłowych, detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach produkcyjnych,
chemiczne środki czyszczące oraz środki bakteriobójcze do zastosowania w przemyśle przetwórstwa żywności, w tym w przemyśle
mleczarskim, 3 środki czyszczące, preparaty myjące, 5 środki odkażające, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], biocydy, środki odkażające do zastosowania w przemyśle przetwórstwa żywności, w tym
w przemyśle mleczarskim.

(111) 339533
(220) 2020 06 26
(210) 515218
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KWK RYDUŁTOWY
(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) 339534
(220) 2020 07 01
(210) 515421
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 09
(732) MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LAKTOSEPT
(510), (511) 3 detergenty do użytku domowego, mydła dezodoryzujące, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty do prania, 5 antyseptyki, antybakteryjne środki do mycia rąk, alkohol do celów farmaceutycznych, detergenty do celów
medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, środki
farmaceutyczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty farmaceutyczne do celów
leczniczych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki
bakteriobójcze, środki sanitarne i odkażające do dezynfekcji sprzętu
i pomieszczeń, środki sanitarne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych.
(111) 339535
(220) 2020 07 01
(210) 515429
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 09
(732) MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORGANISEPT
(510), (511) 3 detergenty do użytku domowego, mydła dezodoryzujące, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty do prania, 5 antyseptyki, antybakteryjne środki do mycia rąk, alkohol do celów farmaceutycznych, detergenty do celów
medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, środki
farmaceutyczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty farmaceutyczne do celów
leczniczych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki
bakteriobójcze, środki sanitarne i odkażające do dezynfekcji sprzętu
i pomieszczeń, środki sanitarne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych.
(111) 339536
(220) 2020 07 03
(151) 2021 01 07
(441) 2020 09 21
(732) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Woda Krzemowa Water with Silicic acid
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(540)

(591) niebieski, złoty
(531) 25.03.01, 25.05.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana,
woda źródlana, napoje izotoniczne.
(111) 339537
(220) 2020 07 08
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 14
(732) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ACTIVE & HEALTH
(540)

(210) 515737

(591) szary, czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana,
woda źródlana, napoje izotoniczne.
(111) 339538
(220) 2020 10 05
(210) 519118
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732)	STOWARZYSZENIE RESTAURACJI W TARNOWIE, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy w Tarnowie
(540)

(591) czarny, żółty, biały
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12, 19.03.03
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 339539
(220) 2020 10 05
(210) 519119
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) TUMANIS INEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LR LILO RICCO
(540)

(210) 515542

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24

134

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 25 odzież, topy [odzież], odzież ciążowa, golfy [odzież],
odzież dziana, odzież gotowa, szorty [odzież], odzież wieczorowa,
bliźniaki [odzież], kurtki [odzież], swetry [odzież], odzież rekreacyjna, chusty [odzież], odzież gimnastyczna, odzież treningowa, odzież
sportowa, odzież przeciwdeszczowa, szaliki [odzież], odzież codzienna, kombinezony [odzież], odzież dżinsowa, odzież damska, body
[odzież], odzież taneczna, odzież do spania, garnitury trzyczęściowe [odzież], galowa odzież wieczorowa, pikowane kurtki [odzież],
odzież dziewczęca, odzież do biegania, paski materiałowe [odzież],
kurtki jako odzież sportowa, narzutki na ramiona [odzież], odzież
wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu
„bliźniak” [odzież], odzież w stylu sportowym, pulowery bez rękawów [odzież], opaski na głowę [odzież], artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, kostiumy
dla kobiet, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], suknie wieczorowe, suknie koktajlowe, suknie balowe,
sukienki damskie, letnie sukienki, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy z kapturem, krótkie bluzeczki do talii, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze plażowe,
płaszcze zimowe, peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, eleganckie
spodnie, krótkie spodnie, spodnie dresowe, spodnie joggingowe,
spodnie sportowe, spódnica-spodnie, spodnie do joggingu, dresy
wiatroszczelne, kurtki dresowe, spodnie od dresu, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(111) 339540
(220) 2020 10 05
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) MIASTO BIAŁYSTOK, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Białystok
(540)

(210) 519124

(591) żółty, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrania, kasety magnetofonowe i video, diapozytywy, filmy jako błony naświetlone, karty magnetyczne, nagrane dyski
kompaktowe audio-video, dyski magnetyczne, dyski optyczne kompaktowe, dyskietki, 14 breloczki do kluczy ozdobne, monety i medale okolicznościowe, spinki do krawatów, figurki z metali szlachetnych,
emblematy z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, 16
papier, karton, wyroby z tych materiałów, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania, torby do pakowania z papieru, albumy, afisze, plakaty, foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne, atlasy, mapy
geograficzne, przewodniki, wydawnictwa kartograficzne, piany,
broszury, chorągiewki papierowe, sztandary papierowe, czasopisma,
periodyki, magazyny, dzienniki, gazety, druki, emblematy, fotografie,
kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki, nalepki reklamowe, odbitki, notesy, przybory do pisania, publikacje, wydawnictwa, śpiewniki, skrypty, szyldy
z papieru lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub
z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, materiały
piśmienne, artykuły biurowe, wyroby papiernicze i introligatorskie,
klisze drukarskie, ramki na fotografie, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 35 usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej,
organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych, promocja gospodarcza,
promocja sprzedaży, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej i prasowej, doradztwo
w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą,
doradztwo handlowe, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek,
druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi menedżerskie,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, administrowanie wystawami, pokazami i kon-
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kursami, 39 transport, informacja o transporcie, usługi kierowców,
transport kolejowy, wypożyczanie kontenerów magazynowych,
wynajmowanie magazynów, organizowanie wycieczek, usługi osób
towarzyszących podróżnym, usługi pilotów wycieczek, pilotowanie,
rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, rezerwacja miejsc
na podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, transport
rzeczny, transport samochodowy, transport statkami, spacerowe rejsy statkami, wynajmowanie statków, rejsy statkami wycieczkowymi,
pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport kolejowy, transport pasażerski, transport podróżnych, organizowanie
wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, organizowanie wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem,
organizowanie, rezerwacja i planowanie wycieczek, wypraw i wycieczek krajoznawczych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem,
wypożyczanie samochodów, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie wagonów kolejowych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur
podróży, turystyka [zwiedzanie], usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi przewodników turystycznych, usługi
planowania podróży, usługi rezerwacyjne dla wycieczek, informacja
turystyczna, 41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie przedstawień teatralnych, informacja
o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, publikowanie książek,
wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi wydawnicze, usługi promocji w zakresie
imprez rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych,
plenerowych i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie
wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach kulturalnych, rozrywkowych, naukowych,
edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku, 42 wzornictwo
przemysłowe w zakresie reklamy, 45 administrowanie prawami autorskimi, prowadzenie negocjacji w zakresie nabycia i obrotu prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej.

(111) 339541
(220) 2020 10 06
(210) 519152
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) TOBERA DOBROSŁAWA, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fluent Business Dobrosława Tobera (PhD)
(540)

(591) brązowy, zielony, biały
(531) 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi w zakresie nauczania języków
obcych, usługi nauczania języka angielskiego, usługi edukacyjne
związane z nauczaniem francuskiego, edukacja [nauczanie], nauczanie, nauczanie i szkolenia, opracowywanie sprawozdań w zakresie
nauczania, organizowanie kursów stosujących metody nauczania
programowanego, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie przygotowywania
programów nauczania.
(111) 339542
(151) 2021 05 28

(220) 2020 11 19
(441) 2021 01 11

(210) 521071
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(732)	GAJEWSKA-DZIEKAN EDYTA, Rogoźnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Edyta Gajewska Labradoodle.pl
(540)

(591) czarny, brązowy, różowy, biały, szary
(531) 29.01.15, 03.01.08, 03.01.16, 02.03.01, 27.05.01
(510), (511) 41 tresura zwierząt, tresura zwierząt na rzecz osób trzecich, nauka tresury zwierząt, trening posłuszeństwa dla zwierząt,
szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, publikowanie materiałów
drukowanych dotyczących zwierząt domowych, świadczenie usług
w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, szkolenia związane z zarządzaniem
pokazami zwierząt domowych, szkolenia związane z zarządzaniem
wystawami zwierząt domowych, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania wystawami zwierząt domowych, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie
zarządzania pokazami zwierząt domowych, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, kursy korespondencyjne, nauczanie
indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów e-sportowych, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja widowisk,
przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi trenerskie, 44 hodowle psów, hodowla psów, hodowla zwierząt,
usługi hodowli zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt,
udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, terapia z udziałem
zwierząt [zooterapia], usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt.
(111) 339543
(220) 2020 05 24
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) FURMANEK PIOTR, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lokalsi
(540)

(210) 513821

(591) ciemnoniebieski, ciemnozielony, niebieski, zielony
(531) 02.07.23, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, udostępnianie informacji dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, telemarketing,
świadczenie usług porównania cen online, rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych
dostawców, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w nabywaniu usług
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telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, organizowanie zakupu
towarów na rzecz osób trzecich, organizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, organizacja subskrypcji usług
internetowych, organizacja subskrypcji usług telefonicznych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji
pakietów medialnych, organizacja i przeprowadzanie pchlich targów,
informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie
reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie publikowania
tekstów reklamowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie
ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe
w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści
z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe mające
na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi
reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe dotyczące baz danych,
usługi reklamowe, usługi promocyjne i reklamowe, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi planowania w zakresie reklamy,
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe, usługi informacyjne dotyczące reklamy,
umieszczanie reklam, reklamowanie towarów innych sprzedawców,
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów
tych sprzedawców, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach
elektronicznych, reklama banerowa, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikacja treści reklamowych, publikacja reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie sprzedaży towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków handlowych, promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem
artykułów promocyjnych w czasopismach, promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, promocyjne usługi handlowe, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promocja sprzedaży, promocja [reklama] podróży, prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w Internecie, pośrednictwo w zakresie reklamy, ogłoszenia drobne, marketing towarów i usług na rzecz innych,
marketing telefoniczny, marketing referencyjny, marketing internetowy, marketing dotyczący promocji, kompilacja statystyk związanych
z reklamą, kampanie marketingowe, informacja marketingowa, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, dostarczanie
przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych on-
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line, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji
marketingowych, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, usługi w zakresie pokazów towarów, prezentacje towarów i usług, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy
towarów do celów promocyjnych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 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, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych,
promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług,
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie
i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, świadczenie usług
w zakresie reklamy komputerowej, oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
przez pocztę, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie składania zamówień [dla osób trzecich],
usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 42 usługi związane z opracowywaniem baz danych, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych,
usługi w zakresie projektowania stron internetowych, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi projektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, usługi
projektowania systemów do wyświetlania w celach promocyjnych,
usługi projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania systemów przetwarzania danych, usługi projektowania narzędzi
do przetwarzania danych, usługi projektowania narzędzi testowych
do przetwarzania danych, tworzenie zapisanych elektronicznie stron
internetowych dla usług online i Internetu, tworzenie witryn internetowych, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie stron internetowych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych,
tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych)
na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie stron głównych
do sieci komputerowych, tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie stron elektronicznych, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron
głównych i witryn internetowych, projektowanie stron domowych
i stron internetowych, projektowanie stoisk wystawowych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie
komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych stron
internetowych, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie witryn
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie baz danych,
opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
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cich, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania,
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online
na rzecz osób trzecich, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, obsługiwanie wyszukiwarek, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania
informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wynajem systemów przetwarzania danych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich,
zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, utrzymywanie baz danych, utrzymanie witryn internetowych i hosting online
obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, utrzymanie oprogramowania komputerowego, utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, utrzymanie i naprawa oprogramowania,
utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego
do potrzeb klienta, usługi w zakresie aktualizacji programów komputerowych, usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań,
usługi utrzymywania stron internetowych, usługi projektowe dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi projektowania oprogramowania komputerowego, usługi programowania w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi programowania komputerowego do magazynowania danych, usługi programowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego, ulepszanie
oprogramowania komputerowego, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnianie
pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, 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 stron
internetowych dla innych, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie
i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], projektowanie stron internetowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, projektowanie
oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedialnych
z i na różne protokoły, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron
głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych, projektowanie
i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu do wzmacniania
i transmisji sygnału, projektowanie i aktualizacja stron głównych
i stron internetowych, projektowanie baz danych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie
oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, programowanie komputerowe dla osób trzecich, pisanie i projektowanie
oprogramowania komputerowego, pisanie i aktualizacja oprogramo-
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wania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie i testowanie oprogramowania,
instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego,
instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego,
instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, instalacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizowanie
stron internetowych, aktualizowanie programów komputerowych
na rzecz osób trzecich, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, aktualizacja
stron głównych do sieci komputerowych, aktualizacja programów
komputerowych, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania online, zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udostępnianie
online oprogramowania nie do pobrania, projektowanie, tworzenie,
hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi naukowe i technologiczne, usługi
projektowania, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie
technologii informacyjnych.

(111) 339544
(220) 2020 10 07
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732)	STEFFEN MICHAŁ BBS, Przesieka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUUĆKA Izerska
(540)

(210) 519197

(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01, 03.06.06,
03.06.25
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery.
(111) 339545
(220) 2020 06 18
(210) 514860
(151) 2021 01 29
(441) 2020 10 12
(732) CHWASTEK RAFAŁ, ADAMCZYK RAFAŁ 2R SOLUTIONS
SPÓŁKA CYWILNA, Łężkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4INSTALL
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 kominy metalowe, wkłady kominowe sztywne, wkłady kominowe giętkie, kominy izolowane, konstrukcje metalowe
do kabin dźwiękochłonnych, 11 kompletne systemy odprowadzania
spalin, wyciągi wentylacyjne, zasuwy, szybry kominowe, 37 montaż
instalacji kominowych i wentylacyjnych, montaż ekranów akustycznych, wygłuszanie pomieszczeń, remonty kominów, usługi w zakresie prac ogólnobudowlanych.
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(111) 339546
(220) 2020 06 18
(210) 514891
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 14
(732)	LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOSLEK PHARMA OCU HYGIENE
(540)

(531) 02.09.04, 19.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki,
balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki
do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5
kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary
dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy,
kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 339547
(220) 2020 06 18
(210) 514892
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 14
(732)	LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mistLove
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki,
balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki
do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5
kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary
dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy,
kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

138

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 339548
(220) 2020 06 18
(210) 514893
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 14
(732)	LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROSE FOR SKIN RÓŻANE OGRODY
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki,
balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki
do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5
kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary
dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy,
kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 339549
(220) 2020 06 18
(210) 514897
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 14
(732)	LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BALERINA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki,
balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki
do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5
kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary
dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy,
kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 339550
(220) 2020 06 18
(210) 514901
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 14
(732)	LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PEELLOVE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki,
balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki
do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki do włosów, kosme-
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tyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5
kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary
dla celów farmaceutycznych!, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy,
kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(111) 339551
(220) 2020 06 19
(210) 514919
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732)	ABRAMOWICZ MARCIN, ŚWIĘCZKOWSKI PIOTR LVT
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LvT
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.04, 26.15.09, 26.15.11
(510), (511) 9 ekspandery audio, ekspandery sygnału, elektroniczne
jednostki kodujące, elektroniczne moduły kodujące, elektroniczne
urządzenia szyfrujące, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, jednostki sterujące do wzmacniaczy do użytku w pojazdach, kompresory sygnału, konwertery cyfrowo-analogowe, konwertery częstotliwości UHF, konwertery
ultrawysokiej częstotliwości, masery [wzmacniacze mikrofalowe],
monitory do noszenia na ciele lub w ubraniach, multimedialne złącza
do pojazdów, multipleksery, multipleksery multimedialne, multipleksery wideo, multipleksery z podziałem czasu, nadajniki optyczne,
odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, ograniczniki sygnału,
programatory czasowe, przedwzmacniacze, przetworniki analogowe,
przyrządy szyfrujące, sprzęt do komunikacji, sprzęt do szyfrowania,
stabilizatory do wzmacniaczy dwukanałowych, sterowniki wieloportowej, stojaki do wzmacniaczy, terminale do odbioru sygnałów, terminale multimedialne, transformatory akustyczne, tunery wzmacniacze,
uchwyty do mocowania przystosowane do monitorów komputerowych, uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów, urządzenia do dekodowania, urządzenia do gromadzenia danych, urządzenia do kodowania, urządzenia do montowania kamer, urządzenia
do nagrywania, urządzenia do pamiętania danych, urządzenia
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, urządzenia do rozpoznawania
mowy, urządzenia do szyfrowania danych, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządzenia i przyrządy multimedialne, urządzenia i przyrządy radiowe, urządzenia mocujące do monitorów, urządzenia nagrywające, urządzenia rozpoznające mowę, urządzenia
rozpoznające twarz, urządzenia z terminalem telematycznym, wzmacniacze, wzmacniacze antenowe, wzmacniacze cyfrowe, wzmacniacze
do pojazdów, wzmacniacze elektroakustyczne, wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze elektryczne, wzmacniacze mocy, wzmacniacze
rozdzielające, wzmacniacze sygnałów, anteny, anteny częstotliwości
radiowych, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych,
anteny do odbioru programów nadawanych drogą satelitarną, anteny
samochodowe, gniazdka do anten, konwertery antenowe, maszty antenowe, kable do nadawania i odbierania sygnałów telewizji kablowej,
kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, kamery aktywowane ruchem, odbiorniki audio-wideo, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, adaptery, adaptery do słuchawek, głośniki,
głośniki audio, mikrofony, odbiorniki audio, cyfrowe kamery wideo,
elektroniczne monitory ekranowe, kamery wideo przystosowane
do celów monitoringowych, LCD [wyświetlacze ciekłokrystaliczne],
monitory LED, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, projektory przenośne, urządzenia do monitoringu wizualnego, nadajniki,
urządzenia transmitujące i odbierające do nadawania telewizyjnego,
adaptery do łączenia urządzeń multimedialnych, elektryczne przewody telefoniczne, kable audio, kable do drukarek, kable do kompute-
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rów, kable do mikrofonów, kable do modemów, kable do synchronizacji danych, kable do transmisji danych, kable koncentryczne, kable
koncentryczne zawierające filtry, kable optyczne, kable światłowodowe, kable telekomunikacyjne, kable USB, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, koncentryczne tłumiki, łączniki kabli koncentrycznych,
łączniki koncentryczne, łączniki światłowodowe, okablowanie
do komputerów, okablowanie łącznościowe, okablowanie sieciowe,
przejściówki do kabli koncentrycznych, przekaźniki koncentryczne,
przełączniki głośników, przełączniki koncentryczne, przełączniki
optyczne, przewody do USB, przewody komunikacyjne, przewody
świetlne USB, przewody USB do telefonów komórkowych, receptory
światłowodowe, światłowód, światłowody, złącza do kabli, złącza kabli
audio, złącza optyczne, złączki do przewodów optycznych, czujniki
dymu, drogowy awaryjny sprzęt ostrzegawczy, elektroniczne systemy
zabezpieczające do sieci domowej, kamery cofania do pojazdów, 11
abażury, abażury do lamp, abażury do źródeł światła, architektoniczne
instalacje oświetlenia HID [o wysokim natężeniu wyładowania], architektoniczne oprawy do oświetlenia, architektoniczne światła skierowane w górę do instalacji w podłożu, bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], dyfuzory będące częściami
instalacji oświetleniowych, ekrany do nakierowania światła, ekrany
do regulowania światła, elektroluminescencyjne źródła światła, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne
lampy wyładowcze do celów oświetleniowych, elektryczne lampy wyładowcze, elektryczne latarki, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne oświetlenie
światłowodowe, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne
światła nocne, elektryczne systemy oświetlenia szynowego, elektryczne urządzenia oświetlenia do wnętrz, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, elektryczne wyładowcze elementy instalacji
oświetleniowej, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej do użytku w miejscach
niebezpiecznych, elementy instalacji oświetleniowej na podczerwień,
elementy oświetleniowe, elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, filtry do latarek, filtry do urządzeń oświetleniowych, halogenowe architektoniczne instalacje oświetleniowe, halogenowe instalacje oświetlenia scenicznego, halogenowe oprawy oświetleniowe,
iluminatory światłowodowe, instalacje do lamp ulicznych, instalacje
do oświetlania choinek, instalacje oświetlania awaryjnego, instalacje
oświetleniowe, instalacje oświetleniowe do basenów zamontowane
pod wodą, instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], klosze
do lamp [kominki], klosze do lamp [kominki] wykonane ze szkła, kołnierzowa oprawa oświetleniowe, kolorowe światełka do dekoracji
świątecznych, kolumny rektyfikacyjne, ksenonowe lampy łukowe, kuliste klosze do lamp, lampiony elektryczne, lampki biurkowe, lampki
do czytania, lampki elektryczne na choinki, lampki na choinki świąteczne, lampki nocne, lampki oświetlenia wewnętrznego do czytania,
do pojazdów, lampki przyczepiane do książki, lampki samochodowe
[do map], lampowe promienniki podczerwieni, lampy bezpieczeństwa
LED, lampy do celów oświetleniowych, lampy do instalacji elektrycznych, lampy do umieszczania nad umywalkami, lampy do użycia
na wolnym powietrzu, lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy
halogenowe, lampy kierujące światło ku górze, lampy LED, lampy łukowe, lampy na energię słoneczną, lampy na podczerwień, nie do celów
medycznych, lampy oświetleniowe, lampy podłogowe, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy ścienne, lampy stojące, lampy
wiszące, lampy wyładowcze, lampy wyładowcze dużej intensywności,
lampy wyposażone w rozsuwane wsporniki, lampy z elastycznym ramieniem, latarki, latarki akumulatorowe, latarki kieszonkowe, latarki
kieszonkowe, elektryczne, latarki LED, latarki na energię słoneczną, listwy świetlne, miniaturowe żarówki oświetleniowe, oprawki do lamp,
oprawki do lamp elektrycznych, oprawy do elektrycznego oświetlania
wnętrz, oprawy i obudowy do osłony, do oświetlenia, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, osłony do lamp, osłony
szklane będące akcesoriami do lamp słonecznych, osprzęt do kinkietów, osprzęt do lamp na podczerwień, osprzęt do oświetlenia, osprzęt
do oświetlenia ściennego [inny niż włączniki], osprzęt do oświetlenia
światłowodowego, osprzęt do żarówek, osprzęt oświetleniowy, oświetlacze podczerwieni, oświetlenie awaryjne, oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik ciepła, oświetlenie dachowe [lampy], oświe-
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tlenie dekoracyjne, oświetlenie dekoracyjne na choinki, oświetlenie
do celów wystawowych, oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie do zastosowania w systemach bezpieczeństwa, oświetlenie elektryczne, oświetlenie i reflektory do pojazdów, oświetlenie nastrojowe,
oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie PKLS
[plazmowy system oświetlenia], oświetlenie ścienne, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], oświetlenie wystawowe, oświetlenie zewnętrzne, oświetleniowe oprawy, ozdobne zestawy oświetleniowe, ozdobne choinkowe
[lampy], pasma świetlne, podstawy lamp, podwodne lampy LED, przenośne lampy [oświetleniowe], przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], przenośne szperacze, przewody świetlne do celów oświetleniowych, ręczne reflektory punktowe, reflektory, reflektory do lamp,
reflektory do odbijania światła, reflektory do opraw oświetleniowych
stosowanych na przestrzeniach wielkich, reflektory oświetleniowe, reflektory punktowe, rozpraszacz światła, rury oświetleniowe, samoświecące źródła światła, stelaże do abażurów, stojące lampy, stojaki
do lamp, sufitowe lampy wiszące, światełka elektryczne do ozdób
świątecznych, światła sufitowe, światła wspomagające wzrost roślin,
szkła do lamp, szklane osłony na lampy, szkło oświetleniowe, sznury
do lamp [wyposażenie oświetleniowe], sznury lampek, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki halogenowe, żarówki i akcesoria do nich, żarówki oświetleniowe LED.

(111) 339552
(220) 2020 07 14
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) 4D GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4Dach
(540)

(210) 515974

(531) 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, drobne wyroby metalowe, metalowa
więźba dachowa, dachy (pokrycia-) metalowe, dachówki metalowe,
pokrycia dachów, metalowe, metalowe elementy dachowe, dachowe rynny metalowe, metalowe okna dachowe, metalowe pokrycia
dachowe zawierające ogniwa słoneczne, kominy metalowe, rury,
rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, balustrady metalowe do balkonów, 9 alarmy i urządzenia
ostrzegawcze, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia monitorujące, elektryczne, czujniki do ochrony prywatności,
czujniki przeciwpożarowe, systemy gaśnicze, gaśnice, instalacje
tryskaczy przeciwpożarowych, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia
do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia mierzące,
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, systemy nadzoru wideo, fotoczujniki, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowa więźba dachowa, niemetalowe pokrycia dachowe, niemetalowe dachówki, bitumiczne powłoki dachowe, warstwy izolacyjne
dachu, rynny (dachowe-) niemetalowe, okna dachowe (nie z metalu),
kominy niemetalowe, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi dekar-
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skie, usługi instalacji dachów, izolowanie dachów, naprawa dachów,
konserwacja dachów, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
usługi doradztwa budowlanego, informacja budowlana, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, konsultacje
budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór
budowlany, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi w zakresie
wypożyczania maszyn budowlanych, informacja o najmie sprzętu
budowlanego, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego.

(111) 339553
(220) 2020 07 17
(210) 516155
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) VERDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bronisze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Verdina
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, gotowane owoce, owoce konserwowane, suszone owoce, konserwowane warzywa, warzywa suszone, warzywa gotowane, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, jaja, mleko, mleczne produkty, oleje i tłuszcze jadalne, 31 produkty rolne (nieprzetworzone), płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone produkty
ogrodnicze, zwierzęta żywe, świeże owoce, warzywa świeże, nasiona,
rośliny, żywe kwiaty naturalne, karma dla zwierząt domowych, słód,
39 transport, usługi pakowania, składowanie i dostarczanie towarów.
(111) 339554
(220) 2020 07 17
(210) 516178
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732)	SIADLAK-PETROW EVAN, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EVAN PETROV
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, błyszczyki do ust,
pomadki do ust, puder do twarzy, brokat do twarzy i ciała, szminki do ust, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, kalkomanie
do ozdabiania paznokci, zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, produkty perfumeryjne, perfumy, zapachy, kosmetyki do makijażu,
dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do stosowania na skórę,
kosmetyki upiększające, kremy i balsamy kosmetyczne, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji urody, preparaty do kąpieli i pod prysznic,
mydła do użytku domowego, kadzidełka, środki zapachowe do pomieszczeń, zestawy do makijażu, rzęsy sztuczne, sztuczne paznokcie,
farby do włosów, lakier do włosów, odżywki do włosów, szampony,
kosmetyki do włosów, woda toaletowa, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, modne okulary, oprawki do okularów, 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, breloczki do kluczy, wisiorki
do kluczy (ozdoby lub breloczki), kasetki na biżuterię, szkatułki
na biżuterię, zegary i zegarki, 18 aktówki, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, etui na klucze, imitacje skóry, zestawy podróżne
[wyroby skórzane], kuferki na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry podróżne, nici ze skóry, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt,
parasole, parasolki, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, rzemienie, worki,
sakiewki, skóra surowa lub półprzetworzona, wyprawione skóry, skóry zwierzęce, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, teczki, torby,
torby na kółkach, podróżne torby na ubranie, torby na zakupy, torby
plażowe, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, pojemniki na wizytówki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, 25
apaszki [chustki], bielizna osobista, biustonosze, bluzy dresowe, boa
na szyję, chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież],
futra [odzież], garnitury, getry, gorsety, halki [bielizna], kombinezony,
kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia
głowy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież
gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podwiązki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki,
spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 26
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], cekiny do ubrań,
elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, falbany do odzieży, frędzle,
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girlandy [hafty], guziki, haftki [artykuły pasmanteryjne], hafty, igły,
koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, koronka, koronkowe ozdoby,
oczka do odzieży, haczyki do ubrań [zapięcia], ozdobne plakietki,
ozdoby do ubrań, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, sznurki
do odzieży, szpilki, inne niż biżuteria, taśmy do zasłon, wstążki [artykuły pasmanteryjne], zamki błyskawiczne, kwiaty sztuczne, sztuczne
owoce, sztuczne rośliny, girlandy sztuczne, pióra [dodatki do ubrań],
35 dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi handlu hurtowego lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej online lub wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, zestawy kosmetyków, produkty perfumeryjne,
preparaty do pielęgnacji urody, zapachy, preparaty do mycia, okulary, wyroby biżuteryjne i jubilerskie, breloczki, kasetki i szkatułki na biżuterię, zegary i zegarki, aktówki, parasole, parasolki, plecaki, portfele, portmonetki, skóra surowa lub półprzetworzona, teczki, torby,
torebki, walizki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, pudełka,
opakowania, meble, akcesoria meblowe wyposażenia domu, pościel,
materace, poduszki, ozdoby i dekoracje, bielizna stołowa i pościelowa, tkaniny, materiały tekstylne do produkcji odzieży, materiały tekstylne nietkane, tekstylia, tekstylia do wyposażenia domu, wyroby
tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, przykrycia na łóżka, zasłony i firany, odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze,
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
artykuły pasmanteryjne, sztuczne rośliny i owoce, 39 pakowanie
i składowanie towarów, transport, spedycja, 42 wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], projektowanie opakowań, projektowanie produktów, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie mody, projektowanie akcesoriów mody.

(111) 339555
(220) 2020 07 17
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732)	SIADLAK-PETROW EVAN, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EP
(540)

(210) 516181

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, błyszczyki do ust,
pomadki do ust, puder do twarzy, brokat do twarzy i ciała, szminki do ust, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, kalkomanie
do ozdabiania paznokci, zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, produkty perfumeryjne, perfumy, zapachy, kosmetyki do makijażu,
dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do stosowania na skórę,
kosmetyki upiększające, kremy i balsamy kosmetyczne, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji urody, preparaty do kąpieli i pod prysznic,
mydła do użytku domowego, kadzidełka, środki zapachowe do pomieszczeń, zestawy do makijażu, rzęsy sztuczne, sztuczne paznokcie,
farby do włosów, lakier do włosów, odżywki do włosów, szampony,
kosmetyki do włosów, woda toaletowa, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, modne okulary, oprawki do okularów, 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, breloczki do kluczy, wisiorki
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do kluczy (ozdoby lub breloczki), kasetki na biżuterię, szkatułki
na biżuterię, zegary i zegarki, 18 aktówki, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, etui na klucze, imitacje skóry, zestawy podróżne
[wyroby skórzane], kuferki na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry podróżne, nici ze skóry, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt,
parasole, parasolki, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, rzemienie, worki,
sakiewki, skóra surowa lub półprzetworzona, wyprawione skóry, skóry zwierzęce, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, teczki, torby,
torby na kółkach, podróżne torby na ubranie, torby na zakupy, torby
plażowe, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, pojemniki na wizytówki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, 25
apaszki [chustki], bielizna osobista, biustonosze, bluzy dresowe, boa
na szyję, chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież],
futra [odzież], garnitury, getry, gorsety, halki [bielizna], kombinezony,
kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia
głowy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież
gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podwiązki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki,
spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 26
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], cekiny do ubrań,
elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, falbany do odzieży, frędzle,
girlandy [hafty], guziki, haftki [artykuły pasmanteryjne], hafty, igły,
koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, koronka, koronkowe ozdoby,
oczka do odzieży, haczyki do ubrań [zapięcia], ozdobne plakietki,
ozdoby do ubrań, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, sznurki
do odzieży, szpilki, inne niż biżuteria, taśmy do zasłon, wstążki [artykuły pasmanteryjne], zamki błyskawiczne, kwiaty sztuczne, sztuczne
owoce, sztuczne rośliny, girlandy sztuczne, pióra [dodatki do ubrań],
35 dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi handlu hurtowego lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej online lub wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związanej z następującymi produktami: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, zestawy kosmetyków, produkty perfumeryjne,
preparaty do pielęgnacji urody, zapachy, preparaty do mycia, okulary, wyroby biżuteryjne i jubilerskie, breloczki, kasetki i szkatułki na biżuterię, zegary i zegarki, aktówki, parasole, parasolki, plecaki, portfele, portmonetki, skóra surowa lub półprzetworzona, teczki, torby,
torebki, walizki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, pudełka,
opakowania, meble, akcesoria meblowe wyposażenia domu, pościel,
materace, poduszki, ozdoby i dekoracje, bielizna stołowa i pościelowa, tkaniny, materiały tekstylne do produkcji odzieży, materiały tekstylne nietkane, tekstylia, tekstylia do wyposażenia domu, wyroby
tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, przykrycia na łóżka, zasłony i firany, odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze,
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
artykuły pasmanteryjne, sztuczne rośliny i owoce, 39 pakowanie
i składowanie towarów, transport, spedycja, 42 wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], projektowanie opakowań, projektowanie produktów, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie mody, projektowanie akcesoriów mody.

(111) 339556
(220) 2020 07 21
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) DRUCHKIV BOGDAN, Kosiv (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LEW FILTER TUBES

(210) 516247
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(540)

(591) czerwony, żółty, brązowy, biały
(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, artykuły dla
palaczy z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizery do papierosów elektronicznych, bibułki papierosowe, ciekłe
roztwory do użytku w e-papierosach, elektroniczne fajki do tytoniu,
gilzy papierosowe, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla
papierosów tytoniowych, kartridże do papierosów elektronicznych,
lufki do papierosów, melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], papierosy,
cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, papierosy elektroniczne, papierosy (filtry do-), papierosy (kieszonkowe przyrządy
do skręcania-), papierosy mentolowe, papierosy (ustniki-), pojemniki
na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy, przybory dla palaczy,
tytoń luzem, do zwijania i do fajek, waporyzatory osobiste i papierosy
elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zapalniczki dla palaczy.
(111) 339557
(220) 2020 07 21
(210) 516264
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) DOBROWOLSKI PRZEMYSŁAW, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STEROWNIKITECH.PL 22.4 °C
(540)

(591) szary, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 9 sterowniki automatyki przemysłowej, sterowniki elektroniczne, sterowniki urządzeń.
(111) 339558
(220) 2020 07 21
(210) 516275
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732)	GRANTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	G GRANTIS
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi doradztwa finansowego, udzielanie pożyczek,
udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, udzielanie pożyczek
pod zastaw samochodu, udzielanie pożyczek na zakup samochodu,
usługi ubezpieczenia, działalność finansowa.
(111) 339559
(220) 2020 07 21
(210) 516283
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732)	GRANTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540)	GRANTIS
(510), (511) 36 usługi doradztwa finansowego, udzielanie pożyczek,
udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, udzielanie pożyczek
pod zastaw samochodu, udzielanie pożyczek na zakup samochodu,
usługi ubezpieczenia, działalność finansowa.
(111) 339560
(220) 2020 10 21
(210) 518523
(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) zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 30 mąki żytnie, mąki pszenne, mąka owsiana, mąka jęczmienna, zarodki pszenne, kasza manna, kasza manna błyskawiczna,
kasza jęczmienna, płatki owsiane górskie błyskawiczne, płatki jęczmienne, kasza gryczana, otręby pszenne spożywcze, otręby owsiane
spożywcze, kasza owsiana, kasza żytnia.
(111) 339561
(220) 2020 10 22
(210) 518524
(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) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(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) 339562
(220) 2020 10 01
(210) 519021
(151) 2021 03 15
(441) 2020 11 23
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington (US)
(540) (znak słowny)
(540)	LOVE THE NOW
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe, substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki do papierosów, zapalniczki do cygar, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułka papierosowa, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia do umieszczania
tytoniu w papierosowych gilzach, papierosy elektroniczne, płyny do papierosów elektronicznych, wyroby tytoniowe do podgrzewania.

Nr 15/2021

(111) 339563
(220) 2020 10 01
(210) 519030
(151) 2021 03 15
(441) 2020 11 23
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAUSE
(540)

(591) biały, ciemnoszary, czarny, szary
(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.12, 29.01.14, 25.07.07
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, tytoń
do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe,
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki do papierosów, zapalniczki do cygar, zapałki, artykuły dla
palaczy, bibułka papierosowa, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia do umieszczania tytoniu w papierosowych gilzach, papierosy
elektroniczne, płyny do papierosów elektronicznych, wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(111) 339564
(220) 2020 10 02
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732)	House of Prince A/S, Kopenhaga (DK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Iguana
(540)

(210) 519086

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, tytoń
do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe,
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki do papierosów, zapalniczki do cygar, zapałki, artykuły dla
palaczy, bibułka papierosowa, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia do umieszczania tytoniu w papierosowych gilzach, papierosy
elektroniczne, płyny do papierosów elektronicznych, wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(111) 339565
(220) 2020 10 05
(210) 519114
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732) POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA LODZIE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZHL
(540)

(591) czarny, biały, żółty, szary, czerwony
(531) 24.01.09, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.15

Nr 15/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 14 monety pamiątkowe, odznaki pamiątkowe, tarcze
pamiątkowe z metali szlachetnych, puchary pamiątkowe wykonane
z metali szlachetnych, 25 koszulki z nadrukami, koszulki sportowe
z krótkimi rękawami, czapki i czapeczki sportowe, szaliki sportowe,
28 gry w hokeja, rękawice hokejowe, 41 kursy szkoleniowe, nauczanie i szkolenia zawodników sportowych, szkolenia sędziów sportowych, szkolenia i instruktaż, organizowanie kursów szkoleniowych,
prowadzenie seminariów szkoleniowych, publikowanie podręczników szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia młodzieży, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenie w zakresie
sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, zapewnienie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, szkolenia sportowe, usługi sportowe, organizowanie konferencji, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji dotyczących
szkoleń, rozrywka w postaci meczów hokeja na lodzie, organizowanie zawodów sportowych.

(111) 339566
(220) 2020 10 05
(210) 519115
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) KIEPURA PAWEŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	STANG
(510), (511) 28 sprzęt do treningów sportowych mianowicie: hantle,
hantle do podnoszenia ciężarów, sztangi do podnoszenia ciężarów,
obciążenie do sztang, stojaki na obciążenie do sztang, ławki do podnoszenia ciężarów.
(111) 339567
(220) 2020 10 05
(210) 519117
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) MB TAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAMPONER
(510), (511) 16 arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania.
(111) 339568
(220) 2020 10 15
(210) 519553
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
SKRÓT: ZT KRUSZWICA S.A., Kruszwica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SMAKOWITA
(540)
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przystawki na bazie warzyw, śmietana na bazie warzyw, substytuty
mięsa na bazie warzyw, produkty seropodobne pozbawione składników pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego, pasty do smarowania z tłuszczem roślinnym, substytuty nabiału, substytuty produktów
mleczarskich, 30 pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pikantne sosy, czatnej i pasty, kasze, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie muesli, przekąski składające się
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski z pieczywa
chrupkiego, dania gotowe z ryżu, dania gotowe i wytrawne przekąski, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [na bazie czekolady], 32 napoje warzywne,
napoje na bazie owoców lub warzyw.

(111) 339569
(220) 2020 09 22
(210) 518503
(151) 2021 03 19
(441) 2020 11 30
(732) MPS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Antiseptus
(540)

(591) granatowy, fioletowy
(531) 29.01.12, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku osobistego, antybakteryjne płyny do rąk, chusteczki antybakteryjne, chusteczki nasączone
preparatami przeciwbakteryjnymi, preparaty antybakteryjne, płyn
do odkażania owoców i warzyw, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na twardych powierzchniach, ściereczki do czyszczenia nasączone
środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki odkażające do użytku domowego, środki
odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, środki odkażające, środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat
do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące.
(111) 339570
(220) 2020 09 22
(210) 518505
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 30
(732) MPS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Antiseptus Plus
(540)

(591) granatowy, czerwony, żółty, pomarańczowy,
ciemnoczerwony
(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 margaryna, masło, oleje i tłuszcze jadalne, pasztety,
pasztety warzywne, pasty warzywne, hummus, pasty do kromek
zawierające tłuszcz, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty
do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, pasty na bazie orzechów, tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oliwy), buliony, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
owoców, gotowe dania warzywne, mleko z orzeszków ziemnych,
mleko migdałowe, mleko organiczne, mleko owsiane, mleko ryżowe,
mleko sojowe, mleko kokosowe, mleko wytworzone z roślin, jogurty, jogurty sojowe, jogurty wytworzone z roślin/ na bazie warzyw,
sery, substytuty serów, sery wytworzone z roślin/na bazie warzyw,
przekąski na bazie warzyw, pasty do smarowania na bazie warzyw,

(591) fioletowy, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku osobistego, antybakteryjne płyny do rąk, chusteczki antybakteryjne, chusteczki nasączone
preparatami przeciwbakteryjnymi, preparaty antybakteryjne, płyn
do odkażania owoców i warzyw, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na twardych powierzchniach, ściereczki do czyszczenia nasączone
środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do przyrzą-
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dów medycznych, środki odkażające do użytku domowego, środki
odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, środki odkażające, środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat
do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące.

(111) 339571
(220) 2020 09 22
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 30
(732) MERKURY SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) takie zdrowe
(540)

(210) 518506

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 35 marketing dotyczący promocji, promocja sprzedaży,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, informacja handlowa, dostarczanie informacji marketingowych, organizowanie targów i wystaw, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, wszystkie powyższe w zakresie zdrowej żywności i zdrowego
odżywiania, 41 edukacja, prowadzenie kursów, organizacja seminariów, organizowanie konferencji, dostarczanie informacji, wszystkie
powyższe w zakresie zdrowej żywności i zdrowego odżywiania.
(111) 339572
(220) 2020 09 22
(210) 518507
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) TW PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TW PLAST
(510), (511) 9 maski ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, 10 maski
i półmaski medyczne, maski i półmaski na twarz do użytku medycznego, maski i półmaski medyczne o właściwościach antymikrobiologicznych, maski i półmaski medyczne do ochrony przeciwbakteryjnej,
przeciwwirusowej i przeciwgrzybowej, maski higieniczne do celów
medycznych, maski higieniczne do osłony przed pyłem do celów
medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, maski oddechowe do celów medycznych, maski sanitarne do celów medycznych, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów
nietkanych do użytku medycznego, maski chirurgiczne, instrumenty
medyczne, odzież ochronna do celów medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, przyłbice ochronne do użytku
medycznego, fartuchy do użytku chirurgicznego, medyczne fartuchy izolacyjne, rękawiczki ochronne do celów medycznych, okrycia
medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, rękawice do celów
medycznych, rękawice do badań medycznych, worki izolacyjne
do użytku medycznego, torby medyczne przeznaczone do przechowywania instrumentów medycznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej następujących towarów: opakowania z tworzyw sztucznych, folia, folia spożywcza, folie z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, arkusze
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, arkusze z wiskozy
do zawijania, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, folia
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub
zabezpieczania w transporcie, folia termokurczliwa do pakowania,
folia poliolefina do pakowania, folia do pakowania ręcznego, folia
do pakowania na automatach pakujących, folia rozciągliwa do pakowania żywności, folia stretch do pakowania, folia do pakowania
i przechowywania sianokiszonki, karton, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, koperty do pakowania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, lak do pieczętowania, materiały
klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, naklejki
adresowe, numeratory, opakowania z folii papieru lub tektury, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pakowania, papier
do zawijania, rury tekturowe, tacki do pakowania żywności, taśma
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klejąca, taśmy bandowe PP do pakowania palet, taśmy papierowe,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torby, torebki,
woreczki i reklamówki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki z folii HDPE, materiały do pakowania
z kartonu, maski ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, maski i półmaski medyczne, maski i półmaski na twarz do użytku medycznego,
maski i półmaski medyczne o właściwościach antymikrobiologicznych, maski i półmaski medyczne do ochrony przeciwbakteryjnej,
przeciwwirusowej i przeciwgrzybowej, maski higieniczne do celów
medycznych, maski higieniczne do osłony przed pyłem do celów
medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, maski oddechowe do celów medycznych, maski sanitarne do celów medycznych, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów
nietkanych do użytku medycznego, maski chirurgiczne, instrumenty
medyczne, odzież ochronna do celów medycznych, osłony ochronne
na twarz do użytku medycznego, przyłbice ochronne do użytku medycznego, fartuchy do użytku chirurgicznego, medyczne fartuchy
izolacyjne, rękawiczki ochronne do celów medycznych, okrycia medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, rękawice do celów medycznych, rękawice do badań medycznych, worki izolacyjne do użytku medycznego, torby medyczne przeznaczone do przechowywania
instrumentów medycznych, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi
w niniejszej klasie.

(111) 339573
(220) 2020 09 22
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) TW PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TW plast
(540)

(210) 518509

(591) czerwony, niebieski, czarny, biały
(531) 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 maski ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, 10 maski
i półmaski medyczne, maski i półmaski na twarz do użytku medycznego, maski i półmaski medyczne o właściwościach antymikrobiologicznych, maski i półmaski medyczne do ochrony przeciwbakteryjnej,
przeciwwirusowej i przeciwgrzybowej, maski higieniczne do celów
medycznych, maski higieniczne do osłony przed pyłem do celów
medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, maski oddechowe do celów medycznych, maski sanitarne do celów medycznych, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów
nietkanych do użytku medycznego, maski chirurgiczne, instrumenty
medyczne, odzież ochronna do celów medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, przyłbice ochronne do użytku
medycznego, fartuchy do użytku chirurgicznego, medyczne fartuchy izolacyjne, rękawiczki ochronne do celów medycznych, okrycia
medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, rękawice do celów
medycznych, rękawice do badań medycznych, worki izolacyjne
do użytku medycznego, torby medyczne przeznaczone do przechowywania instrumentów medycznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej następujących towarów: opakowania z tworzyw sztucznych, folia, folia spożywcza, folie z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, arkusze
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, arkusze z wiskozy
do zawijania, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, folia
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub
zabezpieczania w transporcie, folia termokurczliwa do pakowania,
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folia poliolefina do pakowania, folia do pakowania ręcznego, folia
do pakowania na automatach pakujących, folia rozciągliwa do pakowania żywności, folia stretch do pakowania, folia do pakowania
i przechowywania sianokiszonki, karton, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, koperty do pakowania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, lak do pieczętowania, materiały
klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, naklejki
adresowe, numeratory, opakowania z folii papieru lub tektury, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pakowania, papier
do zawijania, rury tekturowe, tacki do pakowania żywności, taśma
klejąca, taśmy bandowe PP do pakowania palet, taśmy papierowe,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torby, torebki,
woreczki i reklamówki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki z folii HDPE, materiały do pakowania
z kartonu, maski ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, maski i półmaski medyczne, maski i półmaski na twarz do użytku medycznego,
maski i półmaski medyczne o właściwościach antymikrobiologicznych, maski i półmaski medyczne do ochrony przeciwbakteryjnej,
przeciwwirusowej i przeciwgrzybowej, maski higieniczne do celów
medycznych, maski higieniczne do osłony przed pyłem do celów
medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, maski oddechowe do celów medycznych, maski sanitarne do celów medycznych, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów
nietkanych do użytku medycznego, maski chirurgiczne, instrumenty
medyczne, odzież ochronna do celów medycznych, osłony ochronne
na twarz do użytku medycznego, przyłbice ochronne do użytku medycznego, fartuchy do użytku chirurgicznego, medyczne fartuchy
izolacyjne, rękawiczki ochronne do celów medycznych, okrycia medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, rękawice do celów medycznych, rękawice do badań medycznych, worki izolacyjne do użytku medycznego, torby medyczne przeznaczone do przechowywania
instrumentów medycznych, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi
w niniejszej klasie.

(111) 339574
(220) 2020 09 22
(210) 518510
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) VICTORIA A.SAWOSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VOLL PEŁEN OKAZJI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią świeżych i gotowych artykułów spożywczych, nabiału, jaj, wędlin, mięsa,
drobiu, dziczyzny, ryb, ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa lub
ryb, ryb żywych, ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych owoców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych i suszonych,
orzechów laskowych, orzechów arachidowych, migdałów, bakalii
i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, konfitur, kompotów, miodu,
melasy (syropy), drożdży, proszków do pieczenia, chleba, pieczywa,
ciastek, deserów, herbaty, kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej,
przypraw, mąki i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków owocowych, wody
mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, tłuszczy i olejów
jadalnych, konserw i przetworów, mrożonek, żywności dietetycznej,
żywności dla niemowląt, napojów alkoholowych i piwa, używek,
papierosów i tytoniu, akcesoriów do palenia, produktów higienicznych, perfum i kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków
do czyszczenia zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych artykułów toaletowych, mydeł, środków do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, środków wybielających i innych substancji
stosowanych w praniu, zapalniczek, podpałek i zestawów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków i farmaceutyków, materiałów
i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek i pieluch, noży
i widelców oraz sztućców, płyt, taśm, płyt kompaktowych, płyt DVD
i innych materiałów audiowizualnych, oprogramowania komputerowego, urządzeń oświetleniowych, zegarów i zegarków, artykułów
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papierniczych, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism, map i książek, toreb, przyborów kuchennych i przyborów gospodarstwa domowego, opakowań i worków, opakowań do żywności, szkła i porcelany, szczotek oraz urządzeń i materiałów czyszczących, produktów
do utrzymywania i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek, odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii, wyrobów tekstylnych, artykułów
pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów
dekoracyjnych, artykułów sportowych, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi, produktów
związanych z wystrojem, urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia wnętrz, elektrycznych urządzeń do gospodarstwa domowego, artykułów dziecięcych, pieluszek niemowlęcych,
artykułów i pożywienia dla zwierząt, produktów samochodowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej.

(111) 339575
(220) 2020 09 22
(210) 518511
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) TW PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRAESIDIUM
(510), (511) 9 maski ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, 10 maski
i półmaski medyczne, maski i półmaski na twarz do użytku medycznego, maski i półmaski medyczne o właściwościach antymikrobiologicznych, maski i półmaski medyczne do ochrony przeciwbakteryjnej,
przeciwwirusowej i przeciwgrzybowej, maski higieniczne do celów
medycznych, maski higieniczne do osłony przed pyłem do celów
medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, maski oddechowe do celów medycznych, maski sanitarne do celów medycznych, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów
nietkanych do użytku medycznego, maski chirurgiczne, instrumenty
medyczne, odzież ochronna do celów medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, przyłbice ochronne do użytku
medycznego, fartuchy do użytku chirurgicznego, medyczne fartuchy izolacyjne, rękawiczki ochronne do celów medycznych, okrycia
medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, rękawice do celów
medycznych, rękawice do badań medycznych, worki izolacyjne
do użytku medycznego, torby medyczne przeznaczone do przechowywania instrumentów medycznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej następujących towarów: opakowania z tworzyw sztucznych, folia, folia spożywcza, folie z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, arkusze
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, arkusze z wiskozy
do zawijania, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, folia
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub
zabezpieczania w transporcie, folia termokurczliwa do pakowania,
folia poliolefina do pakowania, folia do pakowania ręcznego, folia
do pakowania na automatach pakujących, folia rozciągliwa do pakowania żywności, folia stretch do pakowania, folia do pakowania
i przechowywania sianokiszonki, karton, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, koperty do pakowania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, lak do pieczętowania, materiały
klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, naklejki
adresowe, numeratory, opakowania z folii papieru lub tektury, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pakowania, papier
do zawijania, rury tekturowe, tacki do pakowania żywności, taśma
klejąca, taśmy bandowe PP do pakowania palet, taśmy papierowe,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torby, torebki,
woreczki i reklamówki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki z folii HDPE, materiały do pakowania
z kartonu, maski ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, maski i półmaski medyczne, maski i półmaski na twarz do użytku medycznego,
maski i półmaski medyczne o właściwościach antymikrobiologicznych, maski i półmaski medyczne do ochrony przeciwbakteryjnej,
przeciwwirusowej i przeciwgrzybowej, maski higieniczne do celów
medycznych, maski higieniczne do osłony przed pyłem do celów
medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, maski oddechowe do celów medycznych, maski sanitar-
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ne do celów medycznych, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów
nietkanych do użytku medycznego, maski chirurgiczne, instrumenty
medyczne, odzież ochronna do celów medycznych, osłony ochronne
na twarz do użytku medycznego, przyłbice ochronne do użytku medycznego, fartuchy do użytku chirurgicznego, medyczne fartuchy
izolacyjne, rękawiczki ochronne do celów medycznych, okrycia medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, rękawice do celów medycznych, rękawice do badań medycznych, worki izolacyjne do użytku medycznego, torby medyczne przeznaczone do przechowywania
instrumentów medycznych, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi
w niniejszej klasie.

Nr 15/2021

cji urody, w szczególności w zakresie rzęs, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny.

(111) 339580
(220) 2020 09 22
(210) 518547
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732)	SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UŚMIECH W JEDEN DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
(540)

(111) 339576
(220) 2020 09 22
(210) 518512
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) Zentiva, k.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) INFLANOR
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 339577
(220) 2020 09 22
(210) 518537
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732)	AYCOM NIEWÓJT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRISS COOL LASER
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 10 lasery medyczne.
(111) 339578
(220) 2020 09 22
(210) 518540
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) DUDZIC MAGDALENA HOME FURNITURE, Gałów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MILE MAISON
(510), (511) 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, łóżka, pościel,
materace, poduszki, lustra (srebrzone szkło), ramy, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, żaluzje
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, akcesoria
do przechowywania ubrań, biurka i stoły, uchwyty ceramiczne
do szafek, szuflad i mebli, 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego i hurtowego akcesoriów domowych i dekoracji, usługi handlu online w zakresie mebli,
dekoracji, akcesoriów do domu.
(111) 339579
(220) 2020 09 22
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 23
(732)	Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEBAL
(540)

(210) 518543

(591) fioletowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.03.30
(510), (511) 3 kosmetyki, 44 informacja medyczna, usługi doradcze
dotyczące pielęgnacji urody, pielęgnacja urody dla ludzi, pielęgnacja
urody, usługi doradcze dotyczące urody, doradztwo w zakresie urody, udzielanie informacji o urodzie, salony piękności, usługi pielęgna-

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 02.09.10, 14.07.13, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania
medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne, zapewnianie
leczenia medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi
oceny medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne,
usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia
kosmetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, wstawianie implantów zębowych.
(111) 339581
(220) 2020 09 22
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732)	GIZA FILIP HILLS WEAR, Żagań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I WISH I HAD A FRIEND LIKE ME HILLS
(540)

(210) 518549

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież
sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania,
bluzki, spódnice, koszule, spodnie, kurtki, skarpetki, topy [odzież],
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, sukienki damskie, suknie wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bielizna, paski, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 339582
(220) 2020 09 23
(210) 518554
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1 ZŁOTY BANKIER
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(540)

(591) biały, złoty
(531) 02.01.05, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 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 w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych,
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, 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, prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w Internecie, 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, pro-
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mowanie 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 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,
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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 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, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 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, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(111) 339583
(220) 2020 09 23
(210) 518559
(151) 2021 03 17
(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 26 Mj/kg
(540)

(591) fioletowy, czarny, biały
(531) 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 03.04.04
(510), (511) 4 węgiel.
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(111) 339584
(220) 2020 09 23
(210) 518567
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) WITUŃ BEATA BODY EVOLUTION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b
(540)

(591) różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 44 usługi doradztwa związane z odchudzaniem.
(111) 339585
(220) 2020 09 23
(210) 518568
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) ROYAL FASHION VIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) royalfashion
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą .
(111) 339586
(220) 2020 09 23
(210) 518573
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) VISCALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VISCALE
(510), (511) 35 badania rynkowe, analiza cen, analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych,
analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi online z zakresu
nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja
nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, planowanie strategii marketingowych,
pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych,
organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, optymalizacja stron
internetowych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
opracowywanie kampanii promocyjnych, marketing ukierunkowany,
marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing cyfrowy, kampanie marketingowe, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, agencje reklamowe, agencja public relations, badania w zakresie public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w zakresie public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi relacji z mediami, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie
marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy, usługi
konsultingowe dotyczące reklamy, administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często
podróżujących drogą powietrzną, administrowanie programami lojal-
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nościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, administrowanie 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 konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie i zarządzanie programami
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami
lojalnościowymi, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych,
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych 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, 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 administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, zarządzanie
hotelowymi programami motywacyjnymi osób trzecich, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi
znaczki handlowe, 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.

(111) 339587
(220) 2021 02 04
(210) 524135
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) MWPL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DAFTCODE
(510), (511) 42 Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój
sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Planowanie, projektowanie
i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie,
tworzenie i programowanie stron internetowych, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnych.
(111) 339588
(220) 2016 09 08 K
(210) 506486
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732)	ALVES BARBOSA MARIA JOAO, Vale de Cambra (PT)
(540) (znak słowny)
(540)	HETO
(510), (511) 7 maszyny stosowane do obróbki metali, inne niż mieszarki.
(111) 339589
(220) 2020 07 24
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732)	SHUKH ELINA, Łódź (PL)

(210) 516413
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(540) (znak słowny)
(540)	GOWORI.PL
(510), (511) 41 edukacja językowa.
(111) 339590
(220) 2020 10 20
(210) 519760
(151) 2021 03 29
(441) 2020 11 30
(732)	STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WITKACY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 339591
(220) 2020 10 20
(210) 519763
(151) 2021 03 31
(441) 2020 11 30
(732)	STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LIS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 339592
(220) 2020 10 20
(210) 519765
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732)	STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHLEB Z SOLĄ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 339593
(220) 2020 10 20
(210) 519766
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732)	STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLSKI KŁOS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 339594
(220) 2019 11 04
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PINTA Beskidy
(540)

(210) 506404

(591) ciemnozielony, jasnozielony, czerwony, biały
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
(111) 339595
(220) 2020 09 23
(210) 518575
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) CHRUŚCIEL MICHAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Hocomo
(510), (511) 19 domy modułowe, niemetalowe, modułowe domy
z bali.
(111) 339596
(220) 2020 09 23
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) PĘKALA AGNIESZKA, Tomaszkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STOLNICA&WAŁEK

(210) 518576
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(510), (511) 30 pączki, wyroby piekarnicze, ciasteczka, ciasta, placki, słodkie bułeczki typu muffin, ciastka bez dodatków, w polewie,
pokrywane dodatkami i nadziewane, bajgle, kanapki, pizza, cukier,
mąka, ekstrakty nadające smak, pastylki cukiernicze do pieczenia,
miód, drożdże, proszek do pieczenia, nadzienia na bazie kremu budyniowego do ciast, nadzienia na bazie czekolady do ciast, polewy
na bazie czekolady, kawa i napoje na bazie kawy, herbata i napoje
na bazie herbaty, kakao i napoje na bazie kakao, gęste napoje o smaku kawy, gęste napoje o smaku waniliowym.

(540)

(531) 11.01.22, 24.17.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 ciasta [słodkie lub słone], ciasta zawierające mięso, empanada (nadziewany pieróg), gotowe potrawy na bazie makaronu,
gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, makarony
zawierające nadzienia, naleśniki, pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym (won ton), pierożki ravioli, placki, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie tortilli, przekąski na bazie zbóż, przekąski przygotowane
z mąki ziemniaczanej, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej,
przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się głównie
ze zboża, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski
słone na bazie kukurydzy, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, samosy, ciasto na biszkopty, cienkie
kruche naleśniki (papad), cienkie kruche placki z przyprawami [papad],
cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], cienkie naleśniki
(popadoms), 35 usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 43 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, serwowanie jedzenia i napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia
na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków.
(111) 339597
(220) 2020 09 23
(210) 518582
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) PIASKOWSKI JANUSZ REX MEDICA JANUSZ PIASKOWSKI,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REX MEDICA
(540)

(591) czerwony, biały, granatowy
(531) 24.09.07, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 339598
(220) 2020 09 24
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) DD IP HOLDER LLC, Canton (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUNKIN’ DONUTS
(540)

(591) pomarańczowy, różowy
(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
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(210) 518681

(111) 339599
(220) 2020 09 24
(210) 518678
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) WRÓBEL BARBARA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Baro
(510), (511) 20 meble, kredensy [meble], meble drewniane, stoły [meble], szafy [meble], szafki [meble], stanowiska pracy [meble], sprzęt
biurowy [meble], meble wielofunkcyjne, meble kuchenne na wymiar,
meble na miarę (do zabudowy), ławy [meble], meble biurowe, meble
do wnętrz, lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], komody
[meble], meble do użytku przemysłowego, półki [meble], elementy
łączące do mebli (niemetalowe-), 40 produkcja mebli na zamówienie, 42 projektowanie mebli, projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, usługi projektowania mebli.
(111) 339600
(220) 2020 09 24
(210) 518702
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) Blue Hair Ltd, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) RONNEY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do kręcenie włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, rozjaśniacz do włosów, kosmetyki do brwi,
barwniki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, płatki kosmetyczne, wata do celów kosmetycznych,
wosk do depilacji, 5 suplementy diety, 6 folia aluminiowa, 8 elektryczne i nieelektryczne maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne
prostownice do włosów, lokówki elektrotermiczne do włosów, maszynki do strzyżenie brody, nieelektryczne przybory ręczne do układanie włosów, grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], 9 wagi, 10
rękawice do celów medycznych, rękawice lateksowe, rękawice winylowe do celów medycznych, 11 suszarki do włosów, 16 serwetki
papierowe do demakijażu, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki
papierowe, papier (papierki do trwałej), papier (kryzy), papier (papierowe paski do wosku), pędzle, 20 fotele fryzjerskie, meble fryzjerskie,
pulpity [meble], regały, toaletki, 21 grzebienie, grzebienie o rzadko
rozstawionych zębach, szczotki, miseczki, spryskiwacze, przybory
kosmetyczne, miotły z gumowym włosem, 25 peleryny, 26 ozdoby
do włosów [nie z metali szlachetnych], nieelektryczne wałki do włosów inne niż narzędzia ręczne, spinki do włosów, gumki do włosów,
klamry do włosów, wsuwki do włosów, papiloty, czepki do farbowania włosów, kokardy do włosów, szpilki do kręcenia włosów.
(111) 339601
(220) 2020 07 06
(210) 515617
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732)	GEMZAŁA WOJCIECH RATOWNIK24-WOJCIECH GEMZAŁA,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUPA LUMEDA
(540)

(591) niebieski, czerwony, czarny, biały
(531) 02.09.01, 24.13.09, 26.11.12, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 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 trans-
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port samochodowy, transport bagażu pasażerów, transport bagażu
podróżnego, usługi transportowe, usługi transportu mikrobusami,
usługi transportu pojazdami, 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 informacyjne związane z metodami transportu,
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych,
usługi transportu osób niepełnosprawnych, zapewnianie transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, transport pacjentów
karetką, transport pacjentów samochodem, transport pacjentów
mikrobusem, usługi transportu chorych, 41 kursy szkoleniowe, kursy
instruktażowe, prowadzenie kursów, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów
edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, organizowanie uczestnictwa
uczniów w kursach edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, wyznaczanie
standardów szkoleń, szkolenia dla dorosłych, organizowanie programów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, usługi edukacji medycznej,
nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie medycyny,
usługi nauczania dotyczące medycyny, zapewnianie szkoleniowych
kursów medycznych, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, kursy
szkoleniowe związane z medycyną, projekcja filmów do celów medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, prowadzenie seminariów
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, organizowanie
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, nauczanie technik
ratowania życia, usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy,
przygotowanie zawodowe w zakresie pierwszej pomocy, usługi
szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 44 usługi paramedyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi opieki zdrowotnej, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej, pomoc medyczna w nagłych
wypadkach.

(111) 339602
(220) 2020 09 24
(210) 518703
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE DEMEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Gwiazda Techniki
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 01.01.02, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
arkusze informacyjne, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma
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branżowe, czasopisma [periodyki], druki, drukowane czasopisma
poświęcone turystyce, drukowane foldery informacyjne, drukowane
materiały edukacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, gazety, ilustrowane albumy, kalendarze,
katalogi, książki, materiały drukowane, materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notesy, periodyki, pióra
i długopisy, plakaty reklamowe, proporczyki z papieru, prospekty,
przewodniki, publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, reklamy drukowane, ulotki,
artykuły biurowe, czcionki [cyfry i litery], fotografie, naklejki, artykuły piśmiennicze, nalepki, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 artykuły papierowe jako podarki
dla gości na przyjęciach, balony, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, karty do gry, maskotki, papierowe czapeczki na przyjęcia, piłki
do gry, piłeczki do ściskania antystresowe, 35 reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, publikacja treści reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], świadczenie usług porównania
cen online, usługi porównywania cen, 39 organizacja wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizowanie i prowadzenie wycieczek, zwiedzanie
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, 41 administrowanie [organizacja] działalnością
kulturalną, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych,
imprezy kulturalne, informacja o imprezach rozrywkowych, informacje dotyczące działalności kulturalnej, informacja o wypoczynku, nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez
rozrywkowych, impresariat artystyczny, organizacja webinariów, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie festiwali,
organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie
prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, planowanie specjalnych imprez, prowadzenie
imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, rezerwacja biletów na imprezy
rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja
sal na imprezy rozrywkowe, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych,
rozrywka, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie terenów rekreacyjnych, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych,
udzielanie informacji dotyczących rozrywki, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi galerii sztuki, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usługi planowania przyjęć, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć
i imprez specjalnych, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe, usługi
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi w zakresie kultury,
usługi w zakresie rekreacji, usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty do celów rekreacyjnych, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, organizowanie i prowadzenie seminariów.

(111) 339603
(220) 2020 09 24
(210) 518706
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE DEMEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540)	Gwiazda Techniki
(540)

(591) biały
(531) 27.05.01, 01.01.02, 01.01.25, 29.01.06
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
arkusze informacyjne, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma
branżowe, czasopisma [periodyki], druki, drukowane czasopisma
poświęcone turystyce, drukowane foldery informacyjne, drukowane
materiały edukacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, gazety, ilustrowane albumy, kalendarze,
katalogi, książki, materiały drukowane, materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notesy, periodyki, pióra
i długopisy, plakaty reklamowe, proporczyki z papieru, prospekty,
przewodniki, publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, reklamy drukowane, ulotki,
artykuły biurowe, czcionki [cyfry i litery], fotografie, naklejki, artykuły piśmiennicze, nalepki, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 artykuły papierowe jako podarki
dla gości na przyjęciach, balony, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, karty do gry, maskotki, papierowe czapeczki na przyjęcia, piłki
do gry, piłeczki do ściskania antystresowe, 35 reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, publikacja treści reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], świadczenie usług porównania
cen online, usługi porównywania cen, 39 organizacja wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizowanie i prowadzenie wycieczek, zwiedzanie
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, 41 administrowanie [organizacja] działalnością
kulturalną, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych,
imprezy kulturalne, informacja o imprezach rozrywkowych, informacje dotyczące działalności kulturalnej, informacja o wypoczynku, nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez
rozrywkowych, impresariat artystyczny, organizacja webinariów, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie festiwali,
organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie
prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, planowanie specjalnych imprez, prowadzenie
imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, rezerwacja biletów na imprezy
rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja
sal na imprezy rozrywkowe, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych,
rozrywka, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie terenów rekreacyjnych, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych,
udzielanie informacji dotyczących rozrywki, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi galerii sztuki, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usługi planowania przyjęć, usługi prezentacji au-
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diowizualnych, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć
i imprez specjalnych, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe, usługi
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi w zakresie kultury,
usługi w zakresie rekreacji, usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty do celów rekreacyjnych, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, organizowanie i prowadzenie seminariów.

(111) 339604
(220) 2020 09 25
(210) 518715
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) KOSSAKOWSKA ANNA, Duchnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SZKOŁA RADZENIA NASTĘPSTWO SZKOŁY RODZENIA
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy, beżowy, różowy
(531) 02.05.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, kursy szkoleniowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], zapewnianie szkoleń online, zapewnianie kursów szkoleniowych online,
usługi nauki na odległość świadczone online, udzielanie informacji
edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, edukacja online z komputerowej bazy danych
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, organizacja webinariów,
udostępnianie publikacji elektronicznych online (nie do pobrania),
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie tekstów edukacyjnych.
(111) 339605
(220) 2020 09 25
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) INTERPRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) washster
(540)

(210) 518722

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, pliki multimedialne do pobrania,
publikacje elektroniczne, kodowane karty lojalnościowe, 35 usługi
franczyzowe związane z pomocą dla firm, usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu
o franczyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi promocyjne i reklamowe,
publikacja treści reklamowych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 37 usługi pralni, pranie
odzieży, bielizny pościelowej, bielizny stołowej, ręczników, tkanin,
zasłoni i firan, dywanów, pościeli, narzut, koców, regeneracja i czyszczenie odzieży skórzanej i skór, usługi w zakresie prasowania i maglowania, informacja w zakresie usług pralniczych.
(111) 339606
(220) 2020 09 25
(210) 518727
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) BILSKI JACEK CLEAN-BI ALERGIA POD KONTROLĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Acarix
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(540)

(540)

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 03.13.20, 03.13.21, 19.03.01, 19.03.25, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.16, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania.
(111) 339607
(220) 2020 09 25
(210) 518752
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NutriGen
(510), (511) 10 przyrządy do testów diagnostycznych do celów medycznych, urządzenia do badań diagnostycznych do użytku w testach
immunologicznych [medyczne], przyrządy do badań diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych [medyczne], urządzenia
do testów DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, 41 usługi
w zakresie edukacji dietetycznej, świadczenie usług edukacyjnych
związanych z dietą, prowadzenie kursów internetowych w zakresie
diet, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, szkolenia w zakresie
odżywiania, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, 42 badania biochemiczne, badania biologiczne, badania kliniczne i badania
medyczne, badania chemiczne, analityczne usługi laboratoryjne,
badania laboratoryjne, badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, medyczne
usługi laboratoryjne, przygotowywanie próbek biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, usługi laboratoriów analitycznych,
usługi laboratoriów biologicznych, usługi laboratoryjne w zakresie
badań medycznych, badania genetyczne, badania naukowe z zakresu
genetyki, przygotowywanie próbek biologicznych do testów i analiz
w laboratoriach badawczych, 44 badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych
świadczone przez laboratoria medyczne, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem
ludzi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi dietetyków, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, poradnictwo dietetyczne, udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, usługi świadczone przez dietetyków, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet
odchudzających, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, badania genetyczne do celów medycznych, doradztwo genetyczne, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z dna, genetyką i testami
genetycznymi, poradnictwo w zakresie odżywiania, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie odżywiania.
(111) 339608
(220) 2020 09 26
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732) R&J RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BURGERJAN

153

(210) 518775

(591) czarny, biały, zielony, czerwony, pomarańczowy
(531) 08.01.07, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.11, 29.01.15
(510), (511) 43 restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, restauracje dla turystów.
(111) 339609
(220) 2020 09 23
(210) 518793
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) ZARZYCKI JAKUB HONESTES, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pretOrian Death before Dishonour
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.25
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, maski ochronne,
ochraniacze zębów, ochronne okulary do uprawiania sportów, okulary
przeciwsłoneczne, etui do okularów, podkładki pod mysz, 25 odzież,
bielizna, ubrania, odzież robocza, odzież sportowa, odzież przeciwdeszczowa, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna kąpielowa, bielizna sportowa, 28 ochraniacze łokci, ochraniacze do sportów
walki, rękawice bokserskie, worki treningowe, worki bokserskie.
(111) 339610
(220) 2020 09 28
(210) 518801
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732)	Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) BETRODIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 339611
(220) 2020 09 28
(210) 518841
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) RADOSZ SONIA KOREPETYCJE Z CHEMII, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEMMASTER
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 9 oprogramowanie szkoleniowe, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], podręczniki szkoleniowe
w formacie elektronicznym, urządzenia i przyrządy szkoleniowe
i dydaktyczne, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane
materiały szkoleniowe, podręczniki [książki], książki edukacyjne, 41
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk
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ścisłych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie
programów szkoleniowych, udostępnianie informacji o nauczaniu
on-line, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania
na odległość, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń online,
udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], usługi edukacyjne
i instruktażowe, usługi w zakresie przedstawień na żywo.

(111) 339612
(220) 2020 09 29
(210) 518872
(151) 2021 02 26
(441) 2020 11 02
(732) BUKOWIECKI REMIGIUSZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bukowiecki Sushi
(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, 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 barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji serwujących tempurę, 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 zaopatrzenia w napoje,
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi zaopatrzenia
w żywność, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
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(111) 339615
(220) 2020 09 30
(210) 518939
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) BIKIEWICZ SYLWIA CLUE, Łódź (PL);
UDUT MARTA CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORADNIA CLUE
(540)

(531) 27.05.01, 02.03.01, 26.01.14
(510), (511) 44 badania psychologiczne, domy opieki nad starszymi
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, psychoterapia, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, psychoedukacja, psychiatria, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi lekarskie. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 339616
(220) 2020 10 01
(210) 518961
(151) 2021 02 26
(441) 2020 11 09
(732) JABŁOŃSKA-NABAYAOGO EWA NABA HOUSE, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NABA HOUSE NIERUCHOMOŚCI
(540)

(111) 339613
(220) 2020 09 30
(210) 518901
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) KOSNOWSKI MICHAŁ ECO-PDF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco DPF
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 26.01.15, 29.01.12
(510), (511) 40 regeneracja zużytych filtrów cząstek stałych, regeneracja zużytych katalizatorów.
(111) 339614
(220) 2020 09 30
(210) 518928
(151) 2021 02 17
(441) 2020 11 02
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Z nami Ty jesteś marką!
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych oferujących produkty
spożywcze, usługi sklepów detalicznych oferujących produkty gospodarstwa domowego, usługi sklepów detalicznych oferujących
produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne, usługi sklepów online oferujących produkty spożywcze, produkty gospodarstwa domowego
i produkty kosmetyczne oraz pielęgnacyjne, pośrednictwo w sprzedaży pomiędzy producentem a klientem, doradztwo handlowe w zakresie organizacji sklepów i ich wyposażenia, dystrybucja materiałów
reklamowych związanych z prowadzeniem handlu, usługi z zakresu
informacji handlowej, informacji rynkowej, zdobywanie informacji
niezbędnej dla prowadzenia handlu, badanie rynku, reklama, organizacja wystaw, pokazów handlowych i reklamowych pokazów
towarów, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi, usługi w zakresie zawierania umów franchisingowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi z zakresu informacji handlowej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw handlowych,
36 usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności),
usługi w zakresie elektronicznych płatności, obsługa płatności, usługi w zakresie wypłaty gotówki.

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.13.25
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości, agencje nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, pomoc
w zakupie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości.
(111) 339617
(220) 2020 10 01
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732)	EKOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEUROTERMIKA
(540)

(210) 518989

(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 9 przewody elektryczne, kable elektryczne, osprzęt do instalacji elektrycznych wewnętrznych, osprzęt do linii energetycznych napowietrznych i kablowych, urządzenia, układy do rozdziału,
dystrybucji i pomiaru paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii
elektrycznej i cieplnej, rozdzielnie i rozdzielnice elektryczne, stacje
elektroenergetyczne, publikacje elektroniczne, urządzenia do przesyłania i odbioru sygnałów elektrycznych, akumulatory i baterie aku-
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mulatorów, urządzenia telemetrii sieci ciepłowniczych, układy i systemy w zakresie automatyki i sterowania dotyczące budownictwa
komunalnego i przemysłowego, odzież chroniąca przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, okulary ochronne, kaski, rękawice
do ochrony przed wypadkami, ochraniacze przed udarem napięciowym, maski ochronne, wydawnictwa elektroniczne, procesory, aparaty i instrumenty naukowe, geodezyjne, fotograficzne i optyczne,
elektryczne i elektroniczne urządzenia do wytwarzania, rozdziału
i wykorzystywania energii, anteny, elektryczne i elektroniczne aparaty i instrumenty pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, nadzorujące,
sterownicze, ratunkowe i do nauczania, komputery, mikroprocesory,
elektroniczne urządzenia przetwarzania danych, ekranopisy i drukarki, urządzenia łącznościowe i ich zestawy, magnetyczne i optyczne nośniki danych, gaśnice, tyrystory, tranzystory, diody, elektryczne
przetwornice i prostowniki, transformatory, magnesy, oporniki elektryczne, przyłącza, wyłączniki, styki i przerywacze, elektryczne przewody, kable i szyny zbiorcze, elektryczne wyłączniki i wyzwalacze,
elektryczne tablice sterownicze i przyrządy sterujące, elektryczne
przekaźniki i izolatory oraz obudowy dla nich, kondensatory elektryczne, odgromniki, dławiki, odbieraki prądu, urządzenia wymienne
dla transformatorów elektrycznych, gniazdka elektryczne i izolatory
przepustowe, elektryczne urządzenia i instalacje ochronne przekaźników, elektryczne materiały przewodowe i izolacyjne, szafy i mufy
kablowe, bezpieczniki elektryczne, mierniki prądu, przewody i tablice pomiarowe, piorunochrony i materiały odgromowe, elektryczne
mechanizmy nastawcze i ich części, akustyczne i optyczne urządzenia
sygnalizacyjne, tablice sygnalizacyjne, akumulatory, baterie, ogniwa
i baterie paliwowe, elektryczne urządzenia wskazujące i zabezpieczające, monolityczne elektroniczne układy scalone, optoelektroniczne przyrządy i urządzenia, światłowodowe przyrządy i urządzenia, fotokomórki, urządzenia przekaźnikowe, rozdzielnie i sterownie
oraz stacje rozdzielcze i pomocnicze do przekazu i rozdziału energii
elektrycznej, elektroniczne dynamometry i momentometry, elektroniczne wskaźniki obciążenia, elektryczne i elektroniczne urządzenia i instrumenty do nadzoru, sterowania i rozdziału i regulowania
urządzeń do wytwarzania, przekształcania, przesyłania i rozdziału
energii elektrycznej, urządzeń przemysłowych i przebiegu procesów
przemysłowych, urządzenia do przesyłania, odbierania, zapisywania
i odtwarzania informacji przewodowo i bezprzewodowo, komputery i urządzenia peryferyjne do komputerów oraz inne urządzenia
do przetwarzania danych, interfejsy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, urządzenia i podzespoły
automatyki przemysłowej, sterowania, kontroli, nadzoru, sygnalizacji
oraz monitorowania procesów technologicznych, urządzenia i podzespoły telekomunikacyjne, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia do sterowania i kontroli
bojlerów, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektryczne do sterowania
zdalnego procesami przemysłowymi.

temy w zakresie automatyki i sterowania dotyczące budownictwa
komunalnego i przemysłowego, odzież chroniąca przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, okulary ochronne, kaski, rękawice
do ochrony przed wypadkami, ochraniacze przed udarem napięciowym, maski ochronne, wydawnictwa elektroniczne, procesory, aparaty i instrumenty naukowe, geodezyjne, fotograficzne i optyczne,
elektryczne i elektroniczne urządzenia do wytwarzania, rozdziału
i wykorzystywania energii, anteny, elektryczne i elektroniczne aparaty i instrumenty pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, nadzorujące,
sterownicze, ratunkowe i do nauczania, komputery, mikroprocesory,
elektroniczne urządzenia przetwarzania danych, ekranopisy i drukarki, urządzenia łącznościowe i ich zestawy, magnetyczne i optyczne nośniki danych, gaśnice, tyrystory, tranzystory, diody, elektryczne
przetwornice i prostowniki, transformatory, magnesy, oporniki elektryczne, przyłącza, wyłączniki, styki i przerywacze, elektryczne przewody, kable i szyny zbiorcze, elektryczne wyłączniki i wyzwalacze,
elektryczne tablice sterownicze i przyrządy sterujące, elektryczne
przekaźniki i izolatory oraz obudowy dla nich, kondensatory elektryczne, odgromniki, dławiki, odbieraki prądu, urządzenia wymienne
dla transformatorów elektrycznych, gniazdka elektryczne i izolatory
przepustowe, elektryczne urządzenia i instalacje ochronne przekaźników, elektryczne materiały przewodowe i izolacyjne, szafy i mufy
kablowe, bezpieczniki elektryczne, mierniki prądu, przewody i tablice pomiarowe, piorunochrony i materiały odgromowe, elektryczne
mechanizmy nastawcze i ich części, akustyczne i optyczne urządzenia
sygnalizacyjne, tablice sygnalizacyjne, akumulatory, baterie, ogniwa
i baterie paliwowe, elektryczne urządzenia wskazujące i zabezpieczające, monolityczne elektroniczne układy scalone, optoelektroniczne przyrządy i urządzenia, światłowodowe przyrządy i urządzenia, fotokomórki, urządzenia przekaźnikowe, rozdzielnie i sterownie
oraz stacje rozdzielcze i pomocnicze do przekazu i rozdziału energii
elektrycznej, elektroniczne dynamometry i momentometry, elektroniczne wskaźniki obciążenia, elektryczne i elektroniczne urządzenia i instrumenty do nadzoru, sterowania i rozdziału i regulowania
urządzeń do wytwarzania, przekształcania, przesyłania i rozdziału
energii elektrycznej, urządzeń przemysłowych i przebiegu procesów
przemysłowych, urządzenia do przesyłania, odbierania, zapisywania
i odtwarzania informacji przewodowo i bezprzewodowo, komputery i urządzenia peryferyjne do komputerów oraz inne urządzenia
do przetwarzania danych, interfejsy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, urządzenia i podzespoły
automatyki przemysłowej, sterowania, kontroli, nadzoru, sygnalizacji
oraz monitorowania procesów technologicznych, urządzenia i podzespoły telekomunikacyjne, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia do sterowania i kontroli
bojlerów, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektryczne do sterowania
zdalnego procesami przemysłowymi.

(111) 339618
(220) 2020 10 01
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732)	EKOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEUROREGULATOR
(540)

(111) 339619
(220) 2020 10 02
(151) 2021 02 26
(441) 2020 11 09
(732)	GREEN&FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Queen Nails
(540)

(210) 518990

(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 9 przewody elektryczne, kable elektryczne, osprzęt do instalacji elektrycznych wewnętrznych, osprzęt do linii energetycznych napowietrznych i kablowych, urządzenia, układy do rozdziału,
dystrybucji i pomiaru paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii
elektrycznej i cieplnej, rozdzielnie i rozdzielnice elektryczne, stacje
elektroenergetyczne, publikacje elektroniczne, urządzenia do przesyłania i odbioru sygnałów elektrycznych, akumulatory i baterie akumulatorów, urządzenia telemetrii sieci ciepłowniczych, układy i sys-

(210) 519003

(591) złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.07.01, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.10,
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27.05.08, 27.05.21, 27.05.25
(510), (511) 44 usługi manicure i pedicure, nakładanie paznokci
sztucznych, tipsów, prowadzenie salonów kosmetycznych, salonów
piękności, solariów, gabinetów odnowy biologicznej, zakładów fryzjerskich.
(111) 339620
(220) 2020 07 21
(210) 516249
(151) 2021 04 12
(441) 2020 12 28
(732) ROYAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROYAL MEDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL INVESTMENT Apartamenty i mieszkania
(540)

(591) złoty, bordowy
(531) 24.09.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, biznesowe usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, administrowanie działalnością gospodarczą, gromadzenie informacji handlowych, opracowywanie informacji gospodarczych, usługi
w zakresie wyszukiwania danych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych], rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, prowadzenie pokazów handlowych, pokazy towarów do celów promocyjnych,
prezentacje towarów i usług, usługi w zakresie pokazów towarów,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, zarządzanie mieszkaniami, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą
nieruchomości, prezentowanie w mediach i w Internecie nieruchomości dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży nieruchomości dla osób trzecich, sprzedaż mieszkań, apartamentów,
sprzedaż aukcyjna nieruchomości, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji
za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo w działalności handlowej
dla osób trzecich, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form
przekazu danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi
handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą po-
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tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze w-), zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, 36 administrowanie nieruchomościami,
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, informacje finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprawach inwestycji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem Internetu w dziedzinie inwestycji finansowych, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem
Internetu i za pomocą telefonu, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania
finansowania przez inne instytucje finansowe, zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, finansowanie inwestycji budowlanych, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, dzierżawa
nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa lub wynajem budynków, pobieranie czynszów, agencje pobierania czynszów, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje
nieruchomości, agencje ubezpieczeniowe, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych,
wyceny i analizy finansowe, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem budynków,
wynajem domów, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem mieszkań
i pomieszczeń biurowych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, dostarczanie informacji o kredytach, finansowanie kredytów,
doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo finansowe związane
z usługami kredytowymi, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, planowanie i zarządzanie finansowe, usługi
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami
w majątek nieruchomy, wycena i zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie finansami,
zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie budynkami, zarządzanie
domami, zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie
finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie gruntami, zarządzanie inwestycjami,
zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie powiernicze inwestycjami, zarządzanie
ryzykiem finansowym, doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje finansowe, inwestycje majątkowe [nieruchomości], usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, planowanie inwestycji w nieruchomości, administrowanie inwestycjami, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, zarządzanie inwestycjami w zakresie hipoteki, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie
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nieruchomości, 37 przekształcenie obiektów biznesowych, budowa
obiektów sportowych, wypoczynkowych i rolnych, budowa obiektów medycznych, budowa obiektów publicznych, budowa obiektów
do celów sportowych i rekreacyjnych, budownictwo, budownictwo
komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], budowa nieruchomości
[budownictwo], burzenie konstrukcji, usługi rozbiórkowe, budowa
fabryk, budowa i naprawa magazynów, wznoszenie zakładów produkcyjnych, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych,
konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego, wynajem
sprzętu budowlanego, nadzór budowlany, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad
robotami budowlanymi, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, zarządzanie projektem budowy, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 42 usługi
projektowania, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego
za pośrednictwem strony internetowej, opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie [projektowanie]
restauracji, planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych,
planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie [projektowanie]
klubów, planowanie [projektowanie] biur, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane,
projektowanie budynków, projektowanie centrów handlowych, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie domów, projektowanie
hoteli, projektowanie obiektów biznesowych, projektowanie obiektów sportowych, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych,
świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi doradcze w zakresie projektowania
wnętrz, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze
związane z projektowaniem budynków, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowania obiektów biznesowych, usługi projektowania w zakresie
umeblowania, usługi projektowania w zakresie restauracji, usługi
projektowania wnętrz budynków, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi
w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, usługi w zakresie
projektowania budynków, usługi w zakresie projektowania wnętrz
sklepów, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi w zakresie inżynierii budowlanej.

(111) 339621
(220) 2020 10 02
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) KURPIEWSKI PIOTR JURAPOL, Raciszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAPol
(540)

(210) 519004

(591) biały, czarny, niebieski, zielony
(531) 03.11.07, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy, nawozy dla rolnictwa, nawozy, nawozy
do trawników, nawozy do trawy, nawozy naturalne, nawozy do gleb.
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(111) 339622
(220) 2020 10 02
(210) 519006
(151) 2021 02 26
(441) 2020 11 09
(732) ZENTIVA, k.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) CIROCE
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, 10 dopochwowe artykuły antykoncepcyjne.
(111) 339623
(220) 2020 10 02
(210) 519012
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Radio Alfa
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety,
kalendarze, książki, rysunki, katalogi, 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
badania opinii publicznej, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów
reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania
graficznego dla celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, 38 agencje informacyjne, komunikacja radiowa, nadawanie
bezprzewodowe, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów
radiowych, transmisja satelitarna, emisja radiowa, emisja programów
telewizyjnych i radiowych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie konkursów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi prezenterów muzyki, usługi studia nagrań, wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie loterii, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 42 przetwarzanie
informacji dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, użyczenie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich,
tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich
(patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania ekspertyz
i raportów naukowo-nadawczych w dziedzinie mediów.
(111) 339624
(220) 2020 10 02
(210) 519013
(151) 2021 02 26
(441) 2020 11 09
(732)	EKOIZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUOSIL
(510), (511) 17 akustyczne izolacje budynków, arkusze izolacyjne, arkusze piankowe do użytku w izolacji budynków, arkusze z kauczuku
do izolacji, arkusze z kauczuku do uszczelniania, arkusze z pianki poliuretanowej do użytku jako izolacja budowlana, artykuły i materiały
dźwiękochłonne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały termoizolacyjne, artykuły termoizolacyjne, artykuły wykonane z kauczuku do celów
izolacji, artykuły wykonane z kauczuku syntetycznego do celów izolacji,
artykuły wykonane z kauczuku syntetycznego do uszczelniania, ceramiczne izolatory elektryczne, ekrany akustyczne do izolacji, elektryczne
izolatory, farby izolacyjne, farby izolacyjne do dachów, farby izolacyjne
do fasad, farby izolacyjne do ścian, farby izolacyjne na bazie wody, farby
uszczelniające [izolacyjne], filc izolacyjny, folia poliuretanowa do użytku
jako izolacja budowlana, folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolacji budynków, folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolowaniu, folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, folie
izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, izolacja do celów budowlanych,
izolacja do przewodów elektrycznych, izolacja do rur, izolacja do rur
giętkich z tworzywa sztucznego, izolacja w postaci pokryć podłogowych, izolacja z włókna szklanego do użytku w budownictwie, izolacje akustyczne, izolacje akustyczne budynków, izolacje do budynków
z włókna szklanego, izolacje piankowe do użytku w budownictwie,
izolacje przeciwwilgociowe budynków (substancje do-), izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed ciepłem, izolacje z funkcją uszczel-
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niania do ochrony przed hałasem, izolacje z materiału syntetycznego
do ochrony termicznej rur, izolacyjne (materiały-), izolacyjne (tkaniny-),
izolacyjne masy uszczelniające, klejąca taśma uszczelniająca do spoin
dachowych, klejące mieszanki uszczelniające, kleje izolacyjne, lakier izolacyjny, lakiery izolacyjne, listwy izolacyjne, masy uszczelniające, materiał termoizolacyjny do konstrukcji poddaszy, materiał termoizolacyjny
stosowany podczas przekształcania poddaszy, materiał uszczelniający
do formowania uszczelnień, materiały do izolacji termicznej z tworzyw
sztucznych, materiały do uszczelniania, materiały elektroizolacyjne,
materiały izolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, materiały izolacyjne do dachów, materiały izolacyjne wykonane z tworzyw
sztucznych, materiały termoizolacyjne, materiały uszczelniające i izolacyjne, maty izolacyjne, maty termoizolacyjne, membrany polimeryczne,
membrany sekwencyjne z pochodnych celulozy, membrany sekwencyjne z polifluorku winylidenu, membrany transferowe z celulozy, membrany transferowe z poliamidów, membrany uszczelniające niemetalowe, membrany wodoodporne wykonane z polimerów, metalowa folia
do izolacji budynków, oleje izolacyjne, olejoszczelne powłoki z żywicy
syntetycznej do uszczelniania powierzchni, osłony termoizolacyjne
do zaworów, osłony termoizolacyjne do zbiorników cylindrycznych
z ciepłą wodą, otuliny rurowe do celów izolacyjnych, panele izolujące
akustycznie wykonane z materiałów niemetalowych, panele kompozytowe posiadające właściwości izolacyjne, papier izolacyjny, papier
nasączony olejem do izolacji, pasy z folii [metalowe] do izolacji, pianka
do izolacji akustycznej, pianka do izolacji cieplnej, pianka do użytku jako
osłona termiczna, pianka silikonowa do termoizolacji, piankowe materiały izolacyjne do użytku w budownictwie, płyta izolacyjna wykonana
z wełny mineralnej, płytki izolacyjne, płytki lekkiej konstrukcji z wełny
mineralnej do celów termoizolacji, płyty do celów izolacyjnych, płyty
izolacyjne, pokrycia z tworzyw sztucznych używane w przemyśle budowlanym jako izolacja paroszczelna, polietylenowe arkusze izolacyjne,
powłoki izolacyjne, powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, powłoki
przemysłowe do izolacji budynków, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, substancje izolacyjne, szczeliwa lepkie do pokryć
dachowych, szklana (wata-) do izolacji, szklane (włókno-) do izolacji,
szkło piankowe do użytku jako materiały izolacyjne, taśmy do celów izolacyjnych, taśmy do izolacji elektrycznej, taśmy foliowe do izolacji, taśmy
izolacyjne, tkaniny izolacyjne, tkaniny termoodporne [do izolacji], tkaniny z włókien nieorganicznych do izolacji, tkaniny z włókien organicznych do stosowania jako izolacja, tkaniny z włókien węglowych do użytku jako izolacja, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji budynków, tynk izolacyjny, ukształtowana pianka
do uszczelniania, wełna mineralna [materiał izolacyjny], włókna do celów izolacyjnych, włókna mineralne do celów izolacyjnych, włókna nasycone żywicami syntetycznymi do izolacji, włókna szklane do celów
izolacyjnych, 19 bitumiczne powłoki dachowe, materiały do pokrywania dachu, materiały zawierające bitumy do krycia dachów, membrany dachowe z PCV, membrany do pokryć dachowych, niemetalowe
materiały budowlane do pokrywania dachu, niemetalowe materiały
na pokrycia dachowe, włókna nietkane do użytku przy kryciu dachów,
37 dekarstwo (usługi-), instalacja izolacji na murach szczelinowych, instalacja izolacji rur, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja
pokryć dachowych, izolacja dachów, izolacja rur, izolacja rurociągów,
izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolacja
termiczna budynków, izolacja termiczna okien, izolowanie budynków,
izolowanie budynków gotowych, izolowanie budynków w trakcie budowy, izolowanie dachów, izolowanie rurociągów, konserwacja dachów, konserwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa rynien
dachowych, montaż izolacji do budynków, nakładanie farb ochronnych
na budynki, nakładanie powłok na budynki, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, nakładanie powłok ochronnych na budynki,
nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie budynków, nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni budynków, nakładanie
powłok w celu naprawy ścian, naprawa dachów, pokrywanie dachów
papą, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi dekarskie, usługi
doszczelniania budynków, usługi instalacji dachów, usługi izolacyjne,
usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, uszczelnianie budynków, uszczelnianie nawierzchni.

(111) 339625
(220) 2020 10 02
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) NOWICKI ADRIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) We Rule 2morrow

(210) 519016

Nr 15/2021

(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych
lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych.
(111) 339626
(220) 2020 10 02
(151) 2021 03 04
(441) 2020 11 16
(732) JAKUBOWSKI ROMAN, Sejny (PL);
SZULEWSKI JÓZEF, Sejny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRIVE MARKET
(540)

(210) 519029

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 18.01.19, 26.02.07, 26.02.16, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.21,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z piwem, 43 dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, restauracje oferujące dania
na wynos, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi
zaopatrzenia w żywność, bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi
restauracji fast-food, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 339627
(220) 2020 10 02
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) DOBOSZ MARIUSZ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 519034

Nr 15/2021
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(540) ClickLease sp. z o.o.
(510), (511) 36 finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie leasingu samochodów, finansowanie zakupów leasingowych samochodów, finansowanie zakupów na raty [leasing], finansowanie zakupów
w formie leasingu, leasing finansowy, leasing finansowy (zakup ratalny), pożyczki na zakup leasingowy, świadczenie finansowych usług
leasingowych, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing,
usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi
w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), detaliczne usługi
finansowe, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe dotyczące
inwestycji, doradztwo finansowe dotyczące podatków, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo finansowe w zakresie podatków, doradztwo finansowe, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne,
doradztwo finansowe, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, finansowe usługi konsultingowe, gwarancje finansowe, gwarancje i poręczenia finansowe, informacje finansowe, indywidualne
planowanie finansowe, inwestycje finansowe, obrót towarami [usługi
finansowe], planowanie finansowe, osobiste usługi finansowe, planowanie i zarządzanie finansowe, porady w zakresie oceny finansowej,
porady w zakresie wyceny finansowej, pożyczki finansowe dla handlu, pożyczki finansowe na cele odnawiania domów, pozyskiwanie
kapitału finansowego, prognozy finansowe, skomputeryzowane
usługi doradztwa finansowego, skomputeryzowane usługi finansowe, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, transakcje
finansowe i monetarne, udzielanie informacji, konsultacji i porad
w dziedzinie wyceny finansowej, usługi finansowe, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe
dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe
dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące inwestycji,
usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe dotyczące udostępniania
i strukturyzacji kapitału, usługi finansowe, mianowicie regulowanie
długu, usługi finansowe i monetarne, usługi finansowe świadczone
przez Internet, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi finansowe w odniesieniu
do konserwacji pojazdów, usługi finansowe w postaci zabezpieczenia inwestycji, usługi finansowe w zakresie punktowej oceny kredytowej, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi
finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie obligacji, usługi
finansowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi finansowe w zakresie
papierów wartościowych, usługi finansowe w zakresie akcji, usługi
finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, usługi finansowe
w zakresie obrotu akcjami, usługi finansowe z zakresu zarządzania
majątkiem, usługi finansowe związane z pojazdami mechanicznymi,
usługi finansowe związane z zastawami hipotecznymi, usługi finansowe związane z międzynarodowymi papierami wartościowymi,
usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą,
usługi finansowe związane z zakupem domu, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi finansowe związane z transportem
towarów, usługi finansowe związane z mieniem, usługi finansowe
związane z handlem samochodowym, usługi finansowe związane
z oszczędzaniem, usługi finansowe związane z kupnem i handlem
towarami, usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, usługi
finansowe związane z emeryturami, usługi informacji finansowej,
usługi informacji finansowej dotyczące rynków papierów wartościowych, usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem
dostępu do komputerowej bazy danych, usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi informacji i doradztwa finansowego,
usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, usługi
konsultingu finansowego, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności
na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania papierów wartościowych, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania
przez inne instytucje finansowe, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie ceł, usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczą-
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ce ubezpieczenia na życie, usługi w zakresie informacji finansowej
związane z rynkami obligacji, usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi w zakresie
wyceny finansowej, wyceny finansowe, wyceny finansowe dla celów
ubezpieczenia, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych,
wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności
nieograniczonej, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny
i analizy finansowe, zapewnianie ochrony finansowej od ryzyka wymiany walut, zarządzanie finansowe akcjami, zarządzanie finansowe
dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie finansowe
funduszami emerytalnymi, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], refinansowanie kredytów hipotecznych, udzielanie
kredytów hipotecznych, pożyczki, usługi finansowania samochodów, finansowanie związane z samochodami.

(111) 339628
(220) 2020 10 02
(210) 519043
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) WRÓBEL-PŘEČEK MIRANDA JAGÓDKA, Czyrna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LODZIARNIA JAGÓDKA
(540)

(591) niebieski, fioletowy, różowy, zielony, żółty, brązowy, biały,
czarny, szary
(531) 03.02.01, 03.02.24, 08.01.18, 09.01.07, 02.09.12, 27.05.01,
29.01.15, 09.03.05
(510), (511) 30 ciasta, ciastka, lody, gofry, wyroby cukiernicze, wafle
do lodów, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje czekoladowe z mlekiem.
(111) 339629
(220) 2020 10 02
(210) 519045
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) WRÓBEL-PŘEČEK MIRANDA JAGÓDKA, Czyrna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jagódka
(510), (511) 30 ciasta, ciastka, lody, gofry, wyroby cukiernicze, wafle
do lodów, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje czekoladowe z mlekiem.
(111) 339630
(220) 2020 10 02
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) PISKOREK ANTONI, Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiable
(540)

(210) 519046

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 automatyczne maszyny do czyszczenia, maszyny
i urządzenia do czyszczenia koszyków piekarniczych, dmuchawy
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elektryczne, dmuchawy [maszyny], elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, elektryczne urządzenia do czyszczenia pod
wysokim ciśnieniem, etykieciarki, formy [części maszyn], instalacje
do pakowania, instalacje elektryczne do czyszczenia [polerowanie],
krajalnice do chleba [maszyny], krajarki, krajalnice do chleba, kruszarki do lodu, maszyny do ciągłego czyszczenia i wybielania, maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, maszyny do czyszczenia garnków,
maszyny do czyszczenia na sucho, maszyny do czyszczenia narzędzi,
maszyny do czyszczenia powierzchni przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, maszyny do czyszczenia przemysłowego, maszyny
do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], maszyny do drukowania etykiet,
maszyny do dozowania mydła, maszyny do formowania chleba, maszyny do krojenia żywności, przeznaczone do użytku komercyjnego,
maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do mycia butelek, maszyny do napełniania butelek, maszyny do obierania warzyw, maszyny
do pakowania, maszyny do polerowania, maszyny do paletowania,
maszyny do produkcji herbatników, maszyny do produkcji wody
mineralnej, maszyny do produkcji wyrobów cukierniczych, maszyny
do przetwarzania żywności, maszyny do przetwórstwa zboża, maszyny do przetwórstwa owoców, maszyny do przetwórstwa warzyw,
maszyny do przygotowywania żywności [przemysłowe], maszyny
do rozdrabniania, maszyny do rozdrabniania odpadów, maszyny
do sortowania dla przemysłu, maszyny do szorowania, maszyny
do szczelnego zamykania torebek po wypełnieniu, maszyny do wyciskania soku, maszyny do wyrobu makaronu, maszyny do wytwarzania makaronu, maszyny do zamykania butelek, maszyny do zgrzewania torebek, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne],
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle spożywczym, maszyny ścierające
do czyszczenia, maszyny zmiatające, mieszarki elektryczne, narzędzia elektryczne, noże elektryczne, noże do maszyn, osłony maszyn,
pakowarki żywności, pistolety do maszyn rozpylających na sprężone
powietrze, pistolety natryskowe [narzędzia], przemysłowe maszyny
do czyszczenia na sucho, przemysłowe maszyny mieszające, roboty
przemysłowe, silniki do maszyn, silniki elektryczne do maszyn, sterowniki pneumatyczne do maszyn, stoły do maszyn, szczotki [części
maszyn], szczotki elektryczne, szczotki druciane do maszyn, szczotki
druciane [części maszyn], szczotki obrotowe do maszyn, szczotki obrotowe [maszyny], szczotki jako części silników, generatorów i prądnic
prądu stałego, szczotki elektryczne jako części maszyn, szczotki stanowiące części silników, uchwyty [części maszyn], ubijarki do śmieci
[maszyny], ubijarki, ubijaki elektryczne, urządzenia do czyszczenia
butelek, urządzenia do kapslowania, urządzenia do korkowania butelek, urządzenia do mycia warzyw, urządzenia do nadrukowywania
etykiet [inne niż biurowe], urządzenia do napowietrzania napojów,
urządzenia do pakowania [maszyny], urządzenia do przetwarzania
żywności, urządzenia do ubijania odpadów, urządzenia do wyrobu
napojów, urządzenia myjące, urządzenia do zraszania [maszyny],
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, wentylatory
do silników, wiatraki, wielofunkcyjne urządzenia do czyszczenia parowego, worki do odkurzaczy, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze], zamiatarki
elektryczne, zawijarki, zawory, zębatki do maszyn, zrobotyzowane
mechanizmy do użytku w przetwórstwie warzyw, zrobotyzowane
mechanizmy do użytku w przetwórstwie żywności, zrobotyzowane
mechanizmy do użytku w przetwórstwie owoców, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie zbóż, zrobotyzowane
napełniarki, zrobotyzowane pakowarki, zrobotyzowane maszyny
do zamykania, zrobotyzowane maszyny do etykietowania, zrobotyzowane maszyny do wykańczania, maszyny i urządzenia dla przemysłu piekarskiego, maszyny i urządzenia dla przemysłu cukierniczego,
piece, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania
żywności i napojów, 35 administrowanie działalnością gospodarczą,
administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą, doradztwo biznesowe,
doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, dystrybucja i rozpowszechnianie mate-
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riałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja handlowa, marketing telefoniczny, nadzór nad działalnością
gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą,
oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów na reklamy, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu,
organizowanie targów i wystaw, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, udzielanie informacji
dotyczących marketingu, usługi analizy i informacji biznesowej oraz
badania rynkowe, usługi doradztwa biznesowego, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności,
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi
w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, wynajem maszyn lub urządzeń biurowych,
wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, handel detaliczny i hurtowy
związany z maszynami i urządzeniami dla przemysłu piekarskiego,
handel detaliczny i hurtowy związany z maszynami i urządzeniami
dla przemysłu cukierniczego, handel detaliczny i hurtowy związany
z maszynami i urządzeniami dla przemysłu spożywczego.

Przedłużenie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne. W
przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów
(usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru klasy
towarowej (usługowej).
(111) 073064
(111) 073179
(111) 073181
(111) 073880
(111) 158713
(111) 158967
(111) 160014
(111) 160258

(180) 2031 06 19
(180) 2031 05 24
(180) 2031 05 24
(180) 2031 07 29
(180) 2031 06 19
(180) 2031 06 18
(180) 2031 06 20
(180) 2031 07 20

(111) 160722
(111) 160818
(111) 161025
(111) 161517
(111) 162180
(111) 162181
(111) 162182
(111) 162335
(111) 162344
(111) 162433
(111) 162434
(111) 162599
(111) 164118
(111) 164290

(180) 2031 06 20
(180) 2031 07 25
(180) 2031 07 24
(180) 2031 07 13
(180) 2031 12 17
(180) 2031 12 17
(180) 2031 12 17
(180) 2031 06 05
(180) 2031 06 20
(180) 2031 09 13
(180) 2031 09 13
(180) 2031 07 06
(180) 2031 09 13
(180) 2031 07 25

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 6: budowlane materiały
metalowe; 39: usługi transportowe samochodowe, przewożenie
ładunków, transport i składowanie odpadów.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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(111) 165861
(111) 166216
(111) 169373
(111) 171903
(111) 182105
(111) 224861
(111) 246000
(111) 247681
(111) 247785
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(180) 2031 07 24
(180) 2032 05 13
(180) 2031 06 04
(180) 2032 04 26
(180) 2032 02 18
(180) 2031 08 01
(180) 2030 12 24
(180) 2031 03 16
(180) 2031 03 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 części dla
towarów: 19: belki niemetalowe,
betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie,
konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki i posążki
z kamienia betonu lub marmuru,
gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby
kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe,
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe,
materiały ogniotrwałe budowlane
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe iścienne niemetalowe, płytki
ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory
niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki
jako materiałybudowlane, profile
niemetalowe dla budownictwa,
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe,
słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień,
pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane.
(111) 248529 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 19: belki niemetalowe,
betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie,
konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki i posążki
z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały
niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy

(111) 248530 (180) 2031 03 09

(111) 250045
(111) 250095
(111) 250123
(111) 250194
(111) 250198
(111) 250355
(111) 250401

(180) 2031 07 14
(180) 2031 02 22
(180) 2031 06 22
(180) 2031 07 08
(180) 2031 07 11
(180) 2031 06 28
(180) 2031 06 16
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obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały
budowlane, profile niemetalowe
dla budownictwa, rury sztywne
niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe,
kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 19: belki niemetalowe,
betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie,
konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki i posążki
z kamienia, betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały
niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy
obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały
budowlane, profile niemetalowe
dla budownictwa, rury sztywne
niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe,
kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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(111) 250477
(111) 250517
(111) 250650
(111) 250651
(111) 250763
(111) 250813
(111) 250903
(111) 250912
(111) 251123
(111) 251213
(111) 251214
(111) 251215
(111) 251216
(111) 251254

(111) 251293
(111) 251418
(111) 251419
(111) 251610
(111) 251645
(111) 252207
(111) 252224

(111) 252284
(111) 252286
(111) 252582
(111) 252675
(111) 252695
(111) 252696
(111) 254237
(111) 254238
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(180) 2031 07 18
(180) 2031 05 26
(180) 2031 06 22
(180) 2031 06 22
(180) 2031 06 22
(180) 2031 06 16
(180) 2031 06 22
(180) 2031 07 18
(180) 2031 04 01
(180) 2031 07 01
(180) 2031 07 01
(180) 2031 07 01
(180) 2031 07 01
(180) 2031 03 23

(180) 2031 07 18
(180) 2031 06 21
(180) 2031 06 21
(180) 2031 06 21
(180) 2031 07 11
(180) 2031 10 27
(180) 2031 03 23

(180) 2031 07 15
(180) 2031 07 18
(180) 2031 09 01
(180) 2031 11 29
(180) 2031 12 02
(180) 2031 12 02
(180) 2031 10 14
(180) 2031 10 14

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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 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 całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 254239
(111) 254938
(111) 254939
(111) 255598
(111) 255919
(111) 257107
(111) 259752
(111) 260354
(111) 263864
(111) 264453
(111) 270430

(180) 2031 10 14
(180) 2031 11 22
(180) 2031 11 22
(180) 2031 07 25
(180) 2031 12 05
(180) 2031 04 14
(180) 2031 10 03
(180) 2031 12 20
(180) 2031 03 11
(180) 2031 12 16
(180) 2031 07 06
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Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 502012
(210) 509690
(210) 478287
(210) 478286
(210) 482766
(210) 488013
(210) 515932
(210) 478288
(210) 455454
(210) 400269

U
U
U
U
U
U
U
U
U
17/2012

(210) 511420
(210) 516556
(210) 519937
(210) 519938
(210) 519939
(210) 519940
(210) 519941
(210) 520519
(210) 521739
(210) 522272

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 504083
(210) 521239
(210) 497769
(210) 511322
(210) 513096
(210) 516623
(210) 518420
(210) 519233
(210) 520518
(210) 520818
(210) 520826
(210) 522288
(210) 522290
(210) 522400
(210) 522401
(210) 522754
(210) 522799
(210) 522844
(210) 522878
(210) 522901

ZT51/2019
U
ZT23/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 522911
(210) 523024
(210) 523078
(210) 523080
(210) 523233
(210) 523235
(210) 523307
(210) 523308
(210) 523310
(210) 523501
(210) 523534
(210) 523535
(210) 523555
(210) 523573
(210) 523662
(210) 523774
(210) 523929
(210) 524977
(210) 526579

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 471898
(210) 481374
(210) 496231
(210) 497155
(210) 499968
(210) 500805
(210) 500905
(210) 502054
(210) 502100
(210) 502115
(210) 502382
(210) 502928
(210) 503727
(210) 503917
(210) 503926
(210) 504453
(210) 504948
(210) 505771
(210) 507153
(210) 507408
(210) 507571
(210) 507586
(210) 507688
(210) 507783
(210) 507848
(210) 508149
(210) 508161
(210) 508263
(210) 508506
(210) 508508
(210) 509002
(210) 509010
(210) 509020
(210) 509050
(210) 509051
(210) 509154
(210) 509185
(210) 509186
(210) 509233
(210) 509246
(210) 509283
(210) 509285
(210) 509299
(210) 509337
(210) 509414
(210) 509422
(210) 509425
(210) 509427
(210) 509431
(210) 509432
(210) 509434

18/2020
10/2018
07/2020
22/2020
11/2020
03/2020
12/2020
09/2020
09/2020
09/2020
09/2020
11/2020
53/2019
23/2020
23/2020
06/2020
04/2020
12/2020
04/2020
05/2020
03/2020
07/2020
10/2020
10/2020
06/2020
11/2020
11/2020
07/2020
12/2020
12/2020
10/2020
09/2020
11/2020
16/2020
09/2020
09/2020
09/2020
08/2020
08/2020
08/2020
11/2020
09/2020
10/2020
13/2020
23/2020
10/2020
10/2020
09/2020
09/2020
10/2020
10/2020

(210) 509479
(210) 509537
(210) 509582
(210) 509584
(210) 509597
(210) 509599
(210) 509628
(210) 509664
(210) 509675
(210) 509677
(210) 509683
(210) 509698
(210) 509836
(210) 509940
(210) 509977
(210) 510048
(210) 510088
(210) 510089
(210) 510100
(210) 510101
(210) 510140
(210) 510243
(210) 510331
(210) 510447
(210) 510449
(210) 510498
(210) 510515
(210) 510521
(210) 510692
(210) 510749
(210) 510750
(210) 510820
(210) 510945
(210) 511044
(210) 511140
(210) 511180
(210) 511258
(210) 511591
(210) 511592
(210) 511635
(210) 511749
(210) 511752
(210) 511985
(210) 512025
(210) 512528

11/2020
12/2020
10/2020
10/2020
10/2020
12/2020
12/2020
12/2020
14/2020
14/2020
12/2020
12/2020
12/2020
24/2020
17/2020
24/2020
21/2020
12/2020
23/2020
23/2020
15/2020
13/2020
24/2020
19/2020
19/2020
14/2020
19/2020
20/2020
13/2020
13/2020
13/2020
17/2020
22/2020
17/2020
16/2020
25/2020
16/2020
21/2020
21/2020
20/2020
19/2020
20/2020
25/2020
22/2020
22/2020

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 253937

Prawo unieważniono w całości.
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Wygaśnięcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 183630
(111) 183670
(111) 247203
(111) 249304
(111) 265050

(141) 2021 02 22
(141) 2021 02 22
(141) 2021 02 22
(141) 2021 02 22
(141) 2021 02 22

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

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) 315064
02/2019
2020 06 02
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 16.10.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

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) 058659 A. Wykreślono: BALENCIAGA S.A., PARYŻ, Francja; Wpisano: BALENCIAGA, Paryż, Francja.
(111) 058855 A. Wykreślono: BALENCIAGA S.A., PARYŻ, Francja; Wpisano: BALENCIAGA, Paryż, Francja.
(111) 068548 A. Wykreślono: TECUMSEH EUROPE S.A., VAULX
MILIEU, Francja; Wpisano: TECUMSEH EUROPE Sales & Logistics,
Vaulx Milieu, Francja.
(111) 072366 A. Wykreślono: Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych „Polmos” Spółka Akcyjna, Bielsko Biała, Polska; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała,
Polska 070015636.
(111) 079509 A. Wykreślono: WYETH LLC, MADISON, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: UPJOHN US 1 LLC, New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 079826 A. Wykreślono: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria; Wpisano: Alcon Inc., Fribourg, Szwajcaria.
(111) 098655 A. Wykreślono: Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Spółka z o. o., Warszawa, Polska; Wpisano: MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015314853.
(111) 114214 A. Wykreślono: Orłowski Stanisław PPHU ORPOL,
Jawczyce, Polska; Wpisano: „ORPOL GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jawczyce, Polska 367453378.
(111) 122373 A. Wykreślono: WYETH LLC, NOWY JORK, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: UPJOHN US 1 LLC, New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 139709 D. Wykreślono: „W dniu 8 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 4813/18/641) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2586239 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-139709 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) 139709 D. Wykreślono: „W dniu 25 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 4776/18/669) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2588385 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-139709 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) 147990 A. Wykreślono: Zakład Produkcyjno Usługowy COMBI Ryszard Mustwiło, 45-523 Opole, ul. Gałczyńskiego 1,
Polska; Wpisano: COMBI RYSZRAD MUSTWIŁO, Opole, Polska
08306394.
(111) 151582 A. Wykreślono: BIG HEART PET BRANDS, San
Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Big Heart Pet,
Inc., Orrville, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 153724 A. Wykreślono: STUDIOCANAL SOCIÉTÉ ANONYME, ISSY LES MOULINEAUX, Francja; Wpisano: STUDIOCANAL société par actions simplifiée, lssy-Les-Moulineaux, Francja.
(111) 155165 A. Wykreślono: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY ( OVERSEAS) LIMITED, Zählerweg 4 6300 Zug, Szwajcaria;
Wpisano: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY ( OVERSEAS) LIMITED,
Boncourt, Szwajcaria.
(111) 157510 A. Wykreślono: PARMALAT S.P.A. ,COLLECCHIO
(PARMA), Włochy; Wpisano: PARMALAT S.P.A., Mediolan, Włochy.
(111) 157511 A. Wykreślono: PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO
(PARMA), Włochy; Wpisano: PARMALAT S.P.A., Mediolan, Włochy.
(111) 158224 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) 161085 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe „Specjał” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzeszów, Polska 180188892; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180188892.
(111) 163402 A. Wykreślono: ARKEMA FRANCE, COLOMBES,
Francja; Wpisano: SK Functional Polymer, Courbevoie, Francja.
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(111) 166952 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) 176678 A. Wykreślono: HEARST HOLDINGS, INC., NEW
YORK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Fleischer Studios,
Inc., Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 178184 A. Wykreślono: INCO-VERITAS S.A., Warszawa,
Polska 000599764; Wpisano: GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, 000599764 .
(111) 182124 D. Wykreślono: „W dniu 1 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 4852/18/524) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585384 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-182124 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) 184623 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380; Wpisano:
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 185870 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380; Wpisano:
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 186290 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 4863/18/246) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2586012 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-186290 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) 188735 A. Wykreślono: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
TAKSÓWKOWE Sp. z o.o., Warszawa, Polska 011072360; Wpisano:
MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015314853.
(111) 202643 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380; Wpisano:
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 210179 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 2560/21/578) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673985 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-210179 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ”GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”.
(111) 213574 A. Wykreślono: P.P.H.U „ORPOL” Stanisław Orłowski, Jawczyce, Polska 008105336; Wpisano: „ORPOL GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jawczyce, Polska 367453378.
(111) 213998 A. Wykreślono: STUDIO PROSTYCH FORM Dariusz Pijanowski, Marcin Jankowski Spółka Jawna, Warszawa, Polska 015738240; Wpisano: STUDIO PROSTYCH FORM DARIUSZ PIJANOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 015738240.
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(111) 213999 A. Wykreślono: STUDIO PROSTYCH FORM Dariusz Pijanowski, Marcin Jankowski Spółka Jawna, Warszawa, Polska 015738240; Wpisano: STUDIO PROSTYCH FORM DARIUSZ PIJANOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 015738240.
(111) 215530 A. Wykreślono: P.P.H.U. „ORPOL” Stanisław Orłowski, Jawczyce, Polska 008105336; Wpisano: „ORPOL GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jawczyce, Polska 367453378.
(111) 215538 A. Wykreślono: P.P.H.U „ORPOL” Stanisław Orłowski, Jawczyce, Polska 008105336; Wpisano: „ORPOL GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jawczyce, Polska 367453378.
(111) 215741 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 222065 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) 224429 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego sporządzonego przez notariusz Małgorzatę Tusznicką– Kinstler z dnia 19 lutego 2016 r., repertorium A numer 3115/2016 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 27
maja 2020 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności
Sądu Rejonowego dla Wrocławia– Fabrycznej we Wrocławiu, XV
Wydział Gospodarczy z dnia 27 maja 2020 r., sygn. akt XV GCo 89/20
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 27 maja 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia– Krzyków
we Wrocławiu Adam Nicewicz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 180/20 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
(111) 234944 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: BEAUTY BRANDS
CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 236527 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 236529 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 238668 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 242776 A. Wykreślono: MICHAŁ ŁOJEWSKI, Warszawa,
Polska; Wpisano: ANNA BROŻEK, Luszowice, Polska.
(111) 244722 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO SERWISOWE ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930066826;
Wpisano: ZEC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930066826.
(111) 244731 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE CAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 273078520;
Wpisano: NOWY ROŹDZIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska
360654850.
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(111) 244942 A. Wykreślono: IBERO-AGENCJA INTERAKTYWNA Łukasz Strzelec, Wrocław, Polska 020548780; Wpisano: EBEXO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 385770343.
(111) 246355 A. Wykreślono: AMW NAWROT SPÓŁKA JAWNA,
Pyrzowice, Polska 278039825; Wpisano: AMW CLOVER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pyrzowice, Polska 278039825.
(111) 247350 A. Wykreślono: FRĄCEK JOLANTA DRINK SYSTEM, Myszków, Polska 241876330; Wpisano: BELFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
243283018.
(111) 248057 A. Wykreślono: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
TAKSÓWKOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011072360; Wpisano: MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015314853.
(111) 248185 A. Wykreślono: DURKACZ TOMASZ TOMA,
Częstochowa, Polska; Wpisano: Tomasz Durkacz, Wrocław, Polska
240056322.
(111) 248185 A. Wykreślono: Tomasz Durkacz, Wrocław, Polska 240056322; Wpisano: BezKredy Tomasz Durkacz, Wrocław, Polska 240056322.
(111) 248387 A. Wykreślono: EUROS ENERGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mościska, Polska
142488767; Wpisano: EUROS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koprki, Polska 142488767.
(111) 250522 A. Wykreślono: ORŁOWSKI STANISŁAW
P.P.H.U ORPOL, Ożarów Mazowiecki, Polska 008105336; Wpisano:
„ORPOL GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jawczyce, Polska 367453378.
(111) 250615 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180188892; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180188892.
(111) 250631 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) 250631 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) 250631 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”.
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(111) 250631 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) 250631 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) 250631 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) 250631 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku- Kamiennej z dnia
8 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) 250631 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 1/20 zaopatrzonego 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) 250631 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z dnia 31 października 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 181/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Mariusza Żołądka zamieszkałego w Suchedniowie”.
(111) 250631 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”.
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(111) 250631 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) 250631 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) 252961 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180188892; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180188892.
(111) 253384 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) 253494 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180188892; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180188892.
(111) 254671 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180188892; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180188892.
(111) 255113 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNNOŚCIĄ PROGRES DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska; Wpisano: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 257500 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180188892; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180188892.
(111) 257913 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) 257914 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.
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(111) 257915 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) 257916 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) 258144 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W, Polska 180188892; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180188892.
(111) 259260 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) 261426 A. Wykreślono: GOŁDZIŃSKI WOJCIECH MEEX
CHEMIA BUDOWLANA, Chrzanów, Polska; Wpisano: GRUPA SICOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, Polska 383182665.
(111) 262591 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) 262592 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) 264335 D. Wpisano: „W dniu 16 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 2139/21/820) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2671770 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-264335 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec ENTER AIR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 270427 A. Wykreślono: PPHU SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180188892;
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180188892.
(111) 272853 D. Wpisano:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 12 czerwca 2014 r.,
sygn. akt I C 54/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
9 grudnia 2015 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy – Mokotowa w Warszawie Dariusz Dybcio w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Kmp 3/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Macieja Maksymiliana
Growińskiego zamieszkałego w Warszawie oraz Zofii Growińskiej
zamieszkałej w Warszawie.”
(111) 275996 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 2562/21/380) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2673991 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
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nym udzielonym na znak towarowy R-275996 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ”GESSEL, KOZIOROWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”.
(111) 276044 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 277283 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 277345 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 277622 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 279641 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 280586 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 280890 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 282028 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 283648 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) 283818 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) 283894 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 286599 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 288897 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 290257 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) 290261 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 291616 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 292436 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 293283 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 294921 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 295890 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 295891 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 298684 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) 299145 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 300763 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 302294 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 302769 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 302770 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 302771 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 302775 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 303046 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) 303622 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 303948 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 303949 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 303950 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 304904 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 304915 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 304916 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 305622 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska
180040712; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 307375 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska
180040712; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 307445 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska
180040712 ; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 310229 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 312427 A. Wykreślono: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011072360; Wpisano: MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015314853.
(111) 312442 A. Wykreślono: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011072360; Wpisano: MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015314853.
(111) 312443 A. Wykreślono: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011072360; Wpisano: MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015314853.
(111) 315485 A. Wykreślono: MES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska 350205633; Wpisano:
MES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 350205633.
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(111) 318695 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 321054 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 321055 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 321083 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 321084 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 321589 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 321813 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 321815 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 325140 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 325760 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska
180040712 ; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 326796 A. Wykreślono: KMG INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 180851847; Wpisano: KMG INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142644397.
(111) 328284 A. Wykreślono: KMG INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 180851847; Wpisano: KMG INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142644397.
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(111) 330037 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) 330446 A. Wykreślono: SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FOODS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 145849421; Wpisano: SAWEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
145849421.
(111) 330999 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) 332188 A. Wykreślono: MEDSENGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 381376833; Wpisano:
ALOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź,
Polska 369388099.
(111) 333227 A. Wykreślono: TULPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paczkowo, Polska 300664890; Wpisano: TULPLAST SOCHA SPÓŁKA
JAWNA, Paczkowo, Polska 300664890.
(111) 333229 A. Wykreślono: LAMELA INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łowicz, Polska 366937134; Wpisano: LAMELA INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łowicz, Polska 366937134.

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) 368141
(540) A AMYLON
(531) CFE: 05.05.19, 26.01.18, 26.04.15, 27.05.01
(511) 29, 30
(732) Amylon, a.s., Švermova 117, CZ-580 36 Havlíčkův Brod (CZ)
(151) 2020 07 01
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 390547
(540) CYCLO-PROGYNOVA	
(511) 5
(732) Bayer Intellectual Property GmbH,
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein (DE)
(151) 2020 08 05
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20

(111) 328285 A. Wykreślono: KMG INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 180851847; Wpisano: KMG INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142644397.

(111) 810344
(540) LANMARK
(732) NEXANS, 4 Allée de l’Arche,
F-92400 COURBEVOIE (FR)
(151) 2020 08 14
(441) 2020 09 21

(111) 329521 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 826445
(540) DYNAMAX
(732) EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r. o.,
Aleksince SK-951 22 Aleksince (SK)
(151) 2015 06 24
(441) 2015 11 09

(511) 9

(581) 2020 09 03
(511) 1, 3, 4

(581) 2015 10 01
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(111) 910719
(540) MURAL
(531) CFE: 27.05.01
(511) 5
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Batajnički drum bb, 11080 BEOGRAD-ZEMUN (RS)
(151) 2020 06 30
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 910725
(540) BONACA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 5
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Batajnički drum bb, 11080 BEOGRAD-ZEMUN (RS)
(151) 2020 06 30
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 912027
(540) Tonus
(531) CFE: 26.07.03, 29.01.12
(511) 5
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Batajnički drum bb, 11080 BEOGRAD-ZEMUN (RS)
(151) 2020 06 30
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1017718
(540) PLUG’IN
(511) 3, 5, 10
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel Boyer, F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 09 17
(441) 2019 10 21
(581) 2019 10 03
(111) 1063741
(540) DUST IT
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2020 06 29
(441) 2020 08 31

(511) 3
(581) 2020 08 13

(111) 1116860
(540) KBS KAMIL BORAN
(531) CFE: 24.03.07, 27.05.02
(511) 25, 35
(732) NACI GÜLTEPE, Nisanca Mah. Çoban Çavus Medrese Sk.,
Isik Han No: 15/3,Laleli, ISTANBUL (TR)
(151) 2020 07 24
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1210085
(540) THINK DIFFERENT
(511) 9
(732) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 95014 (US)
(151) 2020 08 03
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1225738
(540) Bushbox
(732) Detlev Hoppenrath,
Althamer Strasse 8, 85435 Erding (DE)
(151) 2020 07 24
(441) 2020 09 21
(111) 1266332
(531) CFE: 01.15.05, 07.15.08
(732) Detlev Hoppenrath,
Althamer Strasse 8, 85435 Erding (DE)
(151) 2020 07 24
(441) 2020 09 14

(511) 8, 21, 35
(581) 2020 09 03
(511) 8, 21, 35
(581) 2020 08 27
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(111) 1492424
(540) SOE
(531) CFE: 27.05.03
(511) 6
(732) SUZHOU SLAC PRECISION EQUIPMENT CO., LTD.,
NO.621 SHIXU ROAD, XUKOU TOWN, WUZHONG DISTRICT,
SUZHOU, 215156 JIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2020 07 15
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1503937
(540) GBT
(511) 5, 42
(732) Global Blood Therapeutics, Inc.,
181 Oyster Point Boulevard South San Francisco CA 94080 (US)
(151) 2019 10 16
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1512499
(540) E9
(531) CFE: 27.05.01, 27.07.01
(511) 17, 21, 22, 23, 24
(732) JUSHI GROUP CO., LTD.,
Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang City,
Jiaxing City, 314500 Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 07 15
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1520293
(540) Crossfish
(511) 29
(732) Limited company „POLAR SEAFOOD RUSSIA”,
Starye Kremenki St., 90, Jukovskiy district,
Kremenki city RU-249185 Kalujskaya region (RU)
(151) 2020 07 13
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1522995
(540) AX Wild GERMANY
(531) CFE: 14.07.02, 27.03.15, 27.05.10, 29.01.13
(732) Alexandra Wild and Maxsim Wild,
3-17 Moshe Dayan St.43580 Ra’annana (IL)
(151) 2019 12 15
(441) 2020 04 20

(511) 3, 7, 8, 11, 21

(581) 2020 04 02

(111) 1523328
(540) MINSK
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 12, 28
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
«MotoVeloZavod», pr-t Partizanskiy, d. 8, korp. 28,
kab. 15, 220033 Minsk (BY)
(151) 2019 09 30
(441) 2020 04 20
(581) 2020 04 02
(111) 1523796
(540) KRAKKEN
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 9, 12, 28
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„MotoVeloZavod” , pr-t Partizanskiy,
d. 8, korp. 28, kab. 15 220033 Minsk (BY)
(151) 2019 08 26
(441) 2020 04 27
(581) 2020 04 09

(111) 1376991
(540) DARKSIDE
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24
(511) 34, 41, 43
(732) D-Holding LTD,
Aviamotornaya 50, str. 2, pom. XIV, RU-111024 Moscow (RU)
(151) 2020 07 27
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27

(111) 1524325
(540) KRAKKEN
(511) 9, 12, 28
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„MotoVeloZavod” , pr-t Partizanskiy,
d. 8, korp. 28, kab. 15 220033 Minsk (BY)
(151) 2019 08 26
(441) 2020 04 27
(581) 2020 04 09

(111) 1377768
(540) NCARE	
(732) Image Stream Medical, Inc.,
One Monarch Drive Littleton MA 01640 (US)
(151) 2017 10 20
(441) 2020 08 31

(111) 1524473
(540) PERLÉO
(511) 8, 11, 21, 30, 35, 43
(732) MAXICOFFEE, 15 parc d’activités de Bompertuis F-13120
GARDANNE (FR)
(151) 2019 10 17
(441) 2020 04 27
(581) 2020 04 09

(511) 9
(581) 2020 08 13

(111) 1442845
(540) timeless SKIN CARE
(531) CFE: 17.02.01, 27.05.07
(511) 3
(732) TIMELESS SKIN CARE, LLC,
9047 BRIDGEPORT PL, RANCHO CUCAMONGA CA 91730 (US)
(151) 2020 08 11
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1484586
(540) Qlux IDEAS
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.09, 29.01.14
(511) 21
(732) LÜKS PLASTİK İNŞ. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
İstoç 12. Ada No: 77-79 Bağcılar İstanbul (TR)
(151) 2020 07 07
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1485185
(540) Find Y	
(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 09 14
(581) 2020 08 27

(111) 1527683
(540) TITAN
(531) CFE: 15.07.04, 26.01.02, 27.05.17, 29.01.12
(511) 7, 8
(732) Pawel Iwkin, Millionenweg 21, 19395 Plau am See (DE)
(151) 2020 07 27
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1528023
(540) GEORGE MONIKER
(511) 9
(732) Danyang Huiwei Optical Glasses Co.,Ltd,
Zhongxiang Village, Jinglin Village,
Danyang Development Zone, Zhenjiang 215000 Jiangsu (CN)
(151) 2020 04 08
(441) 2020 05 18
(581) 2020 04 30
(111) 1528070
(540) GLAM By EUROPAPIER
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.01
(732) Europapier Austria GmbH,
Autokaderstrasse 86-96, A-1210 Wien (AT)
(151) 2020 01 02
(441) 2020 05 18

(511) 16

(581) 2020 04 30

Nr 15/2021
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(111) 1528213
(540) GUSTA ARTISANAL VEGAN
(531) CFE: 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 29, 35
(732) GUSTA Foods inc,
191 Place Du Marché-Du-Nord Montréal QC H2S 1A2 (CA)
(151) 2020 03 09
(441) 2020 05 18
(581) 2020 04 30
(111) 1528255
(540) NITRALEN
(531) CFE: 27.05.17
(511) 1, 19
(732) E.L.L. Deutschland GmbH,
Ernst-Weyden Str., 13, 51105 Köln (DE)
(151) 2020 02 03
(441) 2020 05 18
(581) 2020 04 30
(111) 1528271
(540) Dia Fx
(511) 10
(732) LASEROPTEK, 114, 116, 117, 203, 204ho, 31,
Galmachi-ro 244beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13212 (KR)
(151) 2020 04 01
(441) 2020 05 18
(581) 2020 04 30
(111) 1528323
(540) ENLIO
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 19, 27, 28
(732) SHIJIAZHUANG ENLIO SPORTS GOODS CO., LTD,
Fangda Science Park 10-409, No. 266 Tianshan Street,
High-Tech District, Shijiazhuang City, Hebei Province (CN)
(151) 2019 11 28
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528377
(540) MASTERFLY	
(511) 5
(732) QUIMICA DE MUNGUIA, S.A. (QUIMUNSA),
C/ Derio Bidea, N°51 E-48100 MUNGUIA (VIZCAYA) (ES)
(151) 2020 02 18
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528385
(540) RAISE3D
(531) CFE: 27.05.01, 27.07.01
(511) 7
(732) Shanghai Fusion Tech Co., Ltd.,
Room 901-73, No.323, Guoding Road,
Yangpu District 200082 Shanghai (CN)
(151) 2020 04 08
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528443
(540) SDCIC
(531) CFE: 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 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528481
(540) Bubbalala
(531) CFE: 01.15.21, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(511) 28
(732) Taizhou Huangyan Mingyu Plastic Factory, No. 5,
Kangzhuang Rd., Beicheng, Huangyan District,
Taizhou Zhejiang (CN)
(151) 2020 02 11
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528553
(540) GPX
(531) CFE: 01.15.03, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(511) 12
(732) GP Motor (Thailand) Company Limited,
294-296 Moo 2, Bankhlongsuan,
Phrasamutchedi 10290 Samutprakarn (TH)
(151) 2020 02 14
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528555
(540) NEUROGARD
(511) 5
(732) Neuraxpharm Bohemia s.r.o.,
náměstí Republiky 1078/1 CZ-110 00 Praha 1, Nové Město (CZ)
(151) 2020 02 19
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528557
(540) BIOMIL	
(511) 5
(732) FASSKA, Rue Bon Air 47 B-1470 Genappe (Baisy-Thy) (BE)
(151) 2020 04 09
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528563
(540) DIAMORE	
(511) 14
(732) Julie & Grace GmbH, Weidestraße 134, 22083 Hamburg (DE)
(151) 2020 01 27
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528597
(540) smartlabs
(531) CFE: 16.01.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(511) 9, 38
(732) SMARTLABS HOLDING LTD., Nafpliou 15,
2nd floor, CY-3025 Limassol (CY)
(151) 2020 02 06
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
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(111) 1528707
(531) CFE: 07.01.08, 28.03.00
(511) 1
(732) Jiangsu Huayuan Ecological Agriculture Co., Ltd.,
No. 28, Lianxin Road, Huai ’an (Xue Hang)
CircularEconomic Industrial Park, Lianshui County,
Huaian City 223000 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 12 09
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528747
(540) JUICAR
(511) 4, 9, 12, 36, 37, 38, 39, 42
(732) Alpiq Digital AG, Bahnhofquai 12 CH-4600 Olten (CH)
(151) 2019 12 27
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528750
(540) N nationale nederlanden
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36
(732) Nationale-Nederlanden Nederland B.V.,
Schenkkade 65, NL-2595 AS Den Haag (NL)
(151) 2020 03 13
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528766
(540) MINERAL VEIL	
(511) 3
(732) SHISEIDO AMERICAS CORPORATION,
301 ROUTH 17 NORTH, 10TH FLOOR, RUTHERFORD NJ 07070 (US)
(151) 2020 04 02
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528800
(540) QUZU
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25, 35
(732) SETU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
MEHMET AKİF CD. DEFNE,SK. NO.3 MERTER,
Güngören İstanbul (TR)
(151) 2019 09 02
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528803
(531) CFE: 03.07.03, 26.04.04, 29.01.13 (511) 6, 9,
16, 29, 31, 35, 37, 42, 44
(732) Schropper GmbH, Auestraße 35, A-2640 Gloggnitz (AT)
(151) 2019 08 22
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1528973
(540) USEC
(531) CFE: 03.07.01, 24.01.09, 27.05.01
(511) 9, 25, 28
(732) Vitenkov Dmitriy Vladimirovich, 6-ya liniya, 20A, poselok
Semrino, Gatchinskiy raion, RU-188345 Leningradskaya oblast (RU)
(151) 2020 06 06
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 1528984
(540) Schropper
(511) 6, 9, 16, 29,

31, 35, 37, 42, 44
(732) Schropper GmbH, Auestraße 35, A-2640 Gloggnitz (AT)
(151) 2019 08 22
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1529666
(540) SOLO PRO
(511) 9
(732) BEATS ELECTRONICS, LLC,
8600 Hayden Place Culver City CA 90232 (US)
(151) 2020 03 25
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1532679
(540) MK GROUP One vision. Smart decisions.
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.09, 29.01.13
(511) 29, 30, 31, 35, 36, 43
(732) MK Group d.o.o. Beograd,
Bulevar Mihajla Pupina 115 e, 11070 Novi Beograd (RS)
(151) 2019 12 23
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1533023
(540) MAYARI
(511) 25
(732) Birkenstock GmbH & Co. KG, Burg Ockenfels 53545 Linz (DE)
(151) 2020 04 07
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1533218
(540) COSMO NATUREL	
(511) 3, 5
(732) LABORATOIRE GRAVIER,
ZAE du Grand Lussan, F-30580 LUSSAN (FR)
(151) 2020 04 07
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1535204
(540) AIST
(511) 9, 12, 28
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„MotoVeloZavod” , pr-t Partizanskiy, d. 8,
korp. 28, kab. 15 220033 Minsk (BY)
(151) 2019 08 26
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1540440
(540) SWEETO
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.13
(511) 30
(732) FORA MARKA GELİŞTİRME VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Bahçeşehir 2.Kisim Mah.Tayfun Cad. No:2/11
Başakşehir, İSTANBUL (TR)
(151) 2020 02 05
(441) 2020 08 03
(581) 2020 07 16
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(111) 1544816
(531) CFE: 26.01.02, 26.13.25, 28.03.00
(511) 31
(732) Anhui Xinshiji Agriculture Co., Ltd.,
No. 162 Fanying,Zhongbei Administrative Village,
Zhongshi Street Office, Yingquan District,
Fuyang236000 Anhui Province (CN)
(151) 2020 07 08
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1544830
(540) Microwear
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 9
(732) Shenzhen NJY Technology Co., Ltd.,
201 Block B, Jiada R&D Building, No. 5 Songpingshan Road,
Songpingshan Community, Xili Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong (CN)
(151) 2020 05 21
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1544837
(540) KVALITEX
(511) 20, 24
(732) Josef Handrejch, Pražská 226 CZ-397 01 Písek (CZ)
(151) 2019 11 19
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1544864
(540) Fokusin
(531) CFE: 25.12.03, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5
(732) Zentiva, k.s., U Kabelovny 130/22, CZ-102 37 Praha 10,
Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2020 06 10
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1544875
(540) oprandi & partner
personnel consulting group
(531) CFE: 26.04.02, 27.05.10
(732) oprandi & partner management ag,
Schochenmühlestrasse 4, CH-6340 Baar (CH)
(151) 2020 06 24
(441) 2020 08 31
(111) 1544970
(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 31

(511) 35

(581) 2020 08 13
(511) 38

(581) 2020 08 13

(111) 1545009
(531) CFE: 26.13.25
(511) 35, 44
(732) Canndoc Ltd,
85 Medinat Hayehudim St. 4676670 Hertselya (IL)
(151) 2020 02 26
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545037
(540) SAPERE	
(511) 44
(732) SAVENCIA SA, 42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR)
(151) 2020 06 26
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545075
(540) Runhe
(531) CFE: 05.05.16, 27.05.01
(511) 5
(732) Shandong Province Runhe Sanitary Materials Co., Ltd.,
NO.501, Qingping Street,Mingshui Economic And Technological
Develpoment Zone, Shuangshan Street,
Zhangqiu District, Jinan City Shandong Province (CN)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545082
(540) IRICAR
(511) 5
(732) Alpen Pharma AG, Finkenhubelweg 16, CH-3012 Bern (CH)
(151) 2020 06 02
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545114
(540) OCEANCITY
(531) CFE: 01.15.01, 26.01.01, 26.11.12, 27.05.01, 28.03.00
(511) 29
(732) Shandong Mingbang Food Co., Ltd.,
Dacaopo Village, Taoluo Town, Donggang District,
Rizhao City 276800 Shandong Province (CN)
(151) 2020 06 01
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545156
(540) m radio
(531) CFE: 26.01.01, 29.01.12
(732) M DEVELOPPEMENT,
50 avenue Daumesnil, F-75012 PARIS (FR)
(151) 2020 06 10
(441) 2020 08 31

(511) 35, 38, 41

(581) 2020 08 13

Nr 15/2021

(111) 1545157
(540) DONGWU
(531) CFE: 01.03.01, 27.05.17
(511) 2
(732) SUZHOU KINGSWOOD EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.,
No.989 Chunshen Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 06 02
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545190
(540) I MACH
(531) CFE: 15.01.17, 26.11.03, 27.03.15, 27.05.01
(511) 7
(732) NINGBO SUPREME ELECTRONIC MACHINERY INC.,
No. 219 North Jingu Rd., Yinzhou District Ningbo (CN)
(151) 2020 04 03
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545191
(540) CEDEVITA
(531) CFE: 27.05.02, 29.01.12
(732) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.,
Planinska 15, HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2020 05 29
(441) 2020 08 31
(111) 1545193
(540) FLUKO
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01
(732) FLUKO EQUIPMENT SHANGHAI CO., LTD,
1F, #21, No. 300, Shunda Road,Nanxiang Town,
Jiading District, Shanghai (CN)
(151) 2020 04 03
(441) 2020 08 31

(511) 5, 30, 32

(581) 2020 08 13
(511) 7

(581) 2020 08 13

(111) 1545206
(540) su tai tai
(531) CFE: 28.03.00
(511) 29
(732) Suzhou Sutaitai Food Co. LTD,
Juzhuang, Xianglu Village,Wangting Town,
Xiangcheng District, Suzhou City Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 06 08
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545215
(540) #SuperCodeurs
(531) CFE: 01.03.01, 04.05.05,
24.17.25, 26.04.12, 29.01.15
(511) 9, 38, 41, 42
(732) Orange Brand Services Limited,
3 More London Riverside, Londres SE1 2AQ (GB)
(151) 2020 03 20
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545248
(540) GUIDESTAR
(511) 12
(732) Jinan Lubiao Rubber Technology Co., Ltd.,
No.52 Room 30802,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 05 29
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545252
(540) SEECIN
(531) CFE: 27.05.17
(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 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545253
(531) CFE: 28.03.00
(511) 31
(732) Jiasheng (Rizhao) Ecological Agriculture Co., Ltd.,
Qiligouzi Village, Chentuan Town, Donggang District,
Rizhao City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 04 03
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545288
(531) CFE: 28.03.00
(511) 9, 42
(732) Shandong Locamation Intelligent Electric Co., Ltd.,
No. 4, Weisi Road, Shizhong District,
Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 05 19
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545543
(540) HIFULL
(531) CFE: 25.05.01, 26.04.04, 27.05.24, 29.01.12
(732) Hubei Huifu Nanomaterial Co., Ltd.,
No.66-2, Xiaoting Avenue, Xiaoting District,
Yichang, 100031 Hubei province (CN)
(151) 2020 04 16
(441) 2020 08 31

(511) 1, 2, 17

(581) 2020 08 13

Nr 15/2021
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(111) 1545546
(540) bensta
(531) CFE: 27.05.11, 29.01.12
(511) 20, 24, 35
(732) Roller GmbH & Co. KG,
Willy-Brandt-Allee 72, 45891 Gelsenkirchen (DE)
(151) 2020 03 31
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13

(111) 1545864
(540) MISS FIT
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.13
(511) 25, 35
(732) SİMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Yunus Emre Mah.Sabır Cd. No:3 / 1-2-3-4 Sancaktepe, İstanbul (TR)
(151) 2020 05 15
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13

(111) 1545558
(540) Just Kawaii
(531) CFE: 26.04.18, 27.03.01, 27.05.24
(511) 3, 16, 25
(732) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED, Agiou Epifaniou,
14,Archangelos, P.C. CY-2055 Nicosia (CY)
(151) 2020 05 08
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13

(111) 1545868
(540) LIS
(531) CFE: 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(511) 7, 9
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„STROITELNAYA TEKHNIKA I MATERIALY”,
Ul. Katin Bor 103, 224025 Brest (BY)
(151) 2020 02 05
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13

(111) 1545573
(540) XGOLD
(511) 7, 8, 9
(732) Zhejiang Hanguda Mechanical and Electrical Co.,Ltd.,
Room 1103, Building 8, Jiangnan Lizhou Yipin Community,
Yongkang City 321300 Zhejiang (CN)
(151) 2020 06 16
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545580
(540) BRO
(511) 3
(732) Max Brands Marketing B.V.,
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 06 25
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545581
(540) CUMARK
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 42
(732) SHENZHEN CUMARK NEW TECHNOLOGY CO., LTD,
NO.706 Cangsong Building, Tairan six road, Shatou Street,
Futian District, Shenzhen City, 518000 Guangdong Province (CN)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545589
(540) Omegle
(511) 38
(732) OMEGLE.COM LLC, c/o NW Registered Agent,
906 West 2nd Ave. STE 100 Spokane WA 99201 (US)
(151) 2020 07 03
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545591
(540) ARCAS	
(511) 9
(732) Kummler + Matter AG, Rietstrasse 14, CH-8108 Dällikon (CH)
(151) 2020 07 13
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545604
(540) Huaya Intelligence
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd.,
No.58 Chunxing Road, Caohu Industrial Park, Xiangcheng
Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu (CN)
(151) 2020 06 23
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545664
(540) UVEYE	
(511) 9, 41, 42
(732) UVEYE LTD, 21 Aminadav Street, Tel Aviv-Yafo (IL)
(151) 2020 03 08
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545669
(540) SXLX
(531) CFE: 01.01.02, 26.01, 26.11.02, 27.05.11
(511) 9
(732) Shaanxi Longxiang Electrical CO., LTD,
No.19 Gaoxin Road, High-tech Development Zone,
Baoji City, 721000 Shaanxi Province (CN)
(151) 2020 02 17
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13

(111) 1545875
(540) PSORIODERM
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest (HU)
(151) 2020 02 06
(441) 2020 08 31
(111) 1545879
(540) UNCLE IVAN
(531) CFE: 01.03.02, 02.01.01,
25.01.06, 27.05.24, 29.01.15
(732) Tatlers Limited, Verenikis 2,
Egkomi, P.C. CY-2413 Nicosia (CY)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 08 31

(511) 3, 5, 9, 10, 44

(581) 2020 08 13

(511) 29, 30

(581) 2020 08 13

(111) 1545887
(540) JAPAN TRAVEL PLANNER
(531) CFE: 06.01.04, 18.05.01, 26.01.18, 29.01.04
(511) 39
(732) ANA Holdings Inc., 1-5-2,
Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7133 (JP)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(111) 1545900
(540) SUDBURG
(531) CFE: 26.01.18, 26.13.25, 27.05.10
(732) GEREP Maschinenbau GmbH,
Alter Postweg 10, 29556 Suderburg (DE)
(151) 2020 04 29
(441) 2020 08 31

(511) 7, 12

(581) 2020 08 13

(111) 1545933
(540) Huaya Intelligence
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd.,
No.58 Chunxing Road,Caohu Industrial Park,
Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu (CN)
(151) 2020 06 23
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1545934
(540) PROMEE
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.17
(511) 20, 35
(732) Roller GmbH & Co. KG,
Willy-Brandt-Allee 72, 45891 Gelsenkirchen (DE)
(151) 2020 03 31
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1545939
(540) calbeta
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2020 07 14
(441) 2020 09 07

(511) 3, 5

(581) 2020 08 20

(111) 1545720
(540) HONGYUE
(531) CFE: 28.03.00
(511) 21
(732) DEHUA FUJIAN HONG YUE CERAMIC CO., LTD,
Baomei Industrial Area, Longxun Town, 362500 Dehua, Fujian (CN)
(151) 2020 05 28
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13

(111) 1545952
(540) DOBROFLOT
(531) CFE: 18.03.02, 26.11.02, 27.05.17, 29.01.13
(511) 29
(732) AKTSIONERNOYE OBSCHESTVO „YUZHMORRYBFLOT”, ul.
Zavodskaya,16, p. Yuzhno-Morskoy, g. Nakhodka,
RU-692954 Primorsky kray (RU)
(151) 2020 06 04
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20

(111) 1545754
(540) BMEX
(511) 36
(732) HDR SG PTE. LTD., 30 CECIL STREET,
#19-08 PRUDENTIAL TOWER Singapore 049712 (SG)
(151) 2020 04 30
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13

(111) 1545966
(540) WELLLAB
(511) 5, 30, 32
(732) Individual entrepreneur Morgunov Leonid Grigor’evich,
kv. 47, d. 8, ul. Dostoevskogo RU-630091 Novosibirsk (RU)
(151) 2020 05 12
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20

(111) 1545783
(540) THE CELECTON
(531) CFE: 07.05.05, 27.05.11, 29.01.12
(511) 36
(732) FET SYSTEM Inc., 12F, HULIC Kudan-Bldg.,
1-13-5, Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073 (JP)
(151) 2020 05 14
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13

(111) 1545971
(540) COMPASS
(531) CFE: 17.05.21, 27.03.15, 27.05.09
(511) 41, 42
(732) American Society for Testing and Materials,
100 Barr Harbor Drive West Conshohocken PA 194282959 (US)
(151) 2020 02 12
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
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(111) 1545989
(540) AZULENTE	
(511) 3
(732) Max Brands Marketing B.V.,
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 06 25
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546001
(540) ACRYTHANE	
(511) 2, 17
(732) CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.,
AVENIDA DOM MENDO, 831, P-4474-009 MAIA (PT)
(151) 2020 07 08
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546002
(540) LATINIUM
(732) BAYADERA MANAGEMENT LIMITED,
Karpenisiou, 30, P.C. CY-1660 Nicosia (CY)
(151) 2020 04 23
(441) 2020 09 07

(511) 33

(581) 2020 08 20

(111) 1546039
(540) gb
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.01
(511) 5, 9, 11, 14, 21, 29, 30, 32, 35
(732) Goodbaby Child Products Co., Ltd.,
No.28 Lufeng East Road, Lujia Town,
Kunshan City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546064
(540) XO Simple Is Beauty
(531) CFE: 25.03.01, 27.05.01
(511) 9
(732) Shenzhen Crawford Technology Co.,Ltd,
(West) 2nd Floor, C1 Building, Hongdehui, No. 128 Baoguan Road,
Longgang District, Shenzhen City
518114 Guangdong Province (CN)
(151) 2020 04 27
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546104
(540) Spoom
(531) CFE: 01.15.21, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(511) 29, 30, 32
(732) Alyanov llya Olegovich, Simferopolskij b-r,
19-1-158 RU-117452 Moscow (RU)
(151) 2020 04 14
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546111
(540) AFI
(531) CFE: 27.01.01, 27.05.01
(511) 9
(732) Zhongshan Aeroview Electronic Technology Co.,Ltd.,
1st Floor. No.108 Zhenxiang Street,Tanzhou Town, Zhongshan,
Guangdong (CN)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546133
(540) GARDEN AIMOZIS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) SUZHOU GARDEN FASHION CO., LTD,
Xinhua Industrial Park, Huayang Village, Wangting Town,
Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 06 16
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546194
(540) Lezigame
(511) 9, 28, 41, 42
(732) Lezigame SAS, 39 route du Cluzel, F-42600 Lézigneux (FR)
(151) 2020 07 03
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546238
(540) Lavolle
(531) CFE: 09.01.10, 27.05.01
(511) 25
(732) Shuhong GAO, Group 91, 14th Committee,
Dongfanghong Street, Wuyuan Town,Wuyuan County,
Heilongjiang Province (CN)
(151) 2020 05 27
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
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(111) 1546462
(531) CFE: 24.15.02, 28.05.00, 29.01.12
(511) 7, 40
(732) Peregudov Sergej Sergeevich,
Shchelkovskoe highway, 2, fl. 247, RU-105425 Moscow (RU)
(151) 2020 06 02
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546463
(540) La VACHETTE MARQUE REPERE
(531) CFE: 01.01.02, 03.06.06, 24.17.24, 26.04.06,
26.11.11, 27.01.12, 27.03.03, 27.05.03, 29.01.13
(511) 1, 2, 3, 4, 5
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC,
26 quai Marcel Boyer, F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2020 06 25
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546492
(540) M&G
(531) CFE: 24.17.25, 27.05.17
(511) 2, 9, 28
(732) SHANGHAI M&G STATIONERY INC., Building 3,No.3469,
Jinqian Road,Fengxian District, 200000 Shanghai (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546513
(540) TOLGA
(531) CFE: 19.07.22, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(511) 32, 33
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Yaroslavskiy likero-vodochniy zavod”,
ul. Sovetskaya, 63, g. Yaroslavl, RU-150003 Yaroslavskaya obl., (RU)
(151) 2020 02 21
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546550
(540) AAB
(531) CFE: 27.05.17
(511) 10
(732) AAB HYGIENE PRODUCTS CO., LTD. FUJIAN,
Dongxi Industrial District, Honglai Town,
362300 Nan’an City, Quanzhou City, Fujian Province (CN)
(151) 2020 04 08
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546620
(531) CFE: 26.03.23, 26.05.06, 26.11.13
(511) 7
(732) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd.,
No.58 Chunxing Road,Caohu Industrial Park,
Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu (CN)
(151) 2020 06 23
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546666
(540) BELUGA CELEBRATION
(732) ROYAL-VOSTOK INVESTMENTS LIMITED,
Arch.Makariou III, 206, Chrysalia Court,
5th floor CY-3030 Limassol (CY)
(151) 2020 07 07
(441) 2020 09 07

(511) 33

(581) 2020 08 20

(111) 1546731
(531) CFE: 02.01.11, 26.04.14, 28.05.00 (511) 21
(732) Parkhomenka Aliaksandr Ivanavich, ul. Lineynaya,
d. 12, korp. 2, kv. 45ag. Zhdanovichi, 223028 Minskiy r-n (BY)
(151) 2020 05 12
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20
(111) 1546861
(540) CHEFS ONLINE	
(732) CHEFS CULINAR GmbH & Co. KG,
Mühlendamm 1, 24113 Kiel (DE)
(151) 2020 06 25
(441) 2020 09 07

(511) 35

(581) 2020 08 20

(111) 1546950
(540) BUDDYRIDER
(511) 12
(732) Buddy Ventures International Ltd.,
1345 Dobson Road, Box 78 Errington BC V0R 1V0 (CA)
(151) 2020 07 08
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20

(111) 1546346
(540) M8 8
(531) CFE: 26.04.02, 27.05.11, 27.07.11, 28.03.00 (511) 3, 10, 30, 32, 35
(732) SHANTOU BAOLANSI METICULOUS & CHEMICAL CO., LTD.,
No.31-32, Xiahua Road, Xiashan Town,Chaonan District,
Shantou City Guangdong Province (CN)
(151) 2020 05 13
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20

(111) 1547070
(540) GAOSAI
(531) CFE: 27.05.17
(511) 6
(732) Weihai Gaosai Metal Product Co., Ltd.,
No. 1, Gaosai Road, Wangtuan Town,
Lingang Economic and Technological Development 264200 Zone,
Weihai City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 06 02
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27

(111) 1546380
(540) Le Jardine
(511) 33
(732) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY „ABINBEV EFES UKRAINE”,
30-V, Fizkultury Street, Kyiv 03150 (UA)
(151) 2020 06 02
(441) 2020 09 07
(581) 2020 08 20

(111) 1547102
(540) MONAT STUDIO ONE	
(732) Alcora Corporation, 3470 NW 82 Avenue,
Suite 910, Miami FL 33122 (US)
(151) 2020 04 30
(441) 2020 09 14

(511) 3

(581) 2020 08 27
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(111) 1547169
(540) Sergio Mareatti
(531) CFE: 27.05.01
(511) 18, 25
(732) KARAGOZ SERGEI NIKOLAEVICH,
UL. SVOBODY, 67 RU-353900 G. NOVOROSSIYSK (RU)
(151) 2020 07 14
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547266
(540) HERA SHAW
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 3, 35
(732) Beijing Jiulongyihe Investment Co., Ltd,
2-8A, No.2 Building, No. 2 Dajiaoting Middle Street,
Chaoyang District, 100124 Beijing (CN)
(151) 2020 07 30
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547354
(540) HACKER SPACE	
(511) 3, 5, 32
(732) Ing. Vandělíková Jana,
Petrská 1136/12, CZ-110 00 Praha 1, Nové Město (CZ)
(151) 2019 12 02
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547367
(531) CFE: 26.04.08, 28.05.00
(511) 36, 38, 42
(732) Limited Liability Company „OPLATI”,
Kropotkina str., 91, office 14, room 16, 220002 g. Minsk (BY)
(151) 2020 02 17
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547411
(540) GAZelle NN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12, 28
(732) Limited liability company «Automobile plant «GAZ»,
prospect Ilycha, 5, RU-603004 Nizhny Novgorod (RU)
(151) 2020 06 18
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547448
(540) VIA MAGICA	
(511) 28
(732) Swissgames Sàrl,
Route du pas-de-l’Echelle 97, CH-1255 Veyrier (CH)
(151) 2020 07 23
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547536
(540) CHERAY POLYMER
(531) CFE: 27.05.17
(511) 17
(732) CHERAY POLYMER CO., Beiqiao Hope Industry Zone,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu (CN)
(151) 2020 07 02
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547541
(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 09 14
(111) 1547545
(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 09 14

(511) 41

(581) 2020 08 27
(511) 3

(581) 2020 08 27

(111) 1547575
(540) ACTIBO
(511) 30, 32
(732) Sunecho Limited,
Julia House,3 Themistokli Dervi Street, P.C. CY-1066 Nicosia (CY)
(151) 2020 07 17
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547583
(540) PALLONCINO
(511) 33
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „Firma „Disna”,
15 Sobornosti prosp. Kyiv 02160 (UA)
(151) 2020 04 16
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547627
(540) M
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 6
(732) Xiamen Make Security Technology Co.,Ltd,
No.29 Houshan Tou Road,Shenqing Industrial Area,
GuankouTown, Jimei District, Xiamen, 361000 Fujian (CN)
(151) 2020 08 04
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
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(111) 1547665
(540) Baisuo
(511) 9
(732) ZHENGZHOU BAISUO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.,
Room 1315, 13th Floor, East Building 3,Huxindao Road,
Mingli Road West, Zhengdong xinqu, Zhengzhou, Henan (CN)
(151) 2020 06 09
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547666
(540) XHY
(531) CFE: 26.04.01, 28.03.00
(511) 11
(732) SHANDONG XINHEYUAN HEAT TRANSFERRING
TECHNOLOGY CO., LTD.,
North of Ningyang Economic Development Zone,
Ningyang County, Tai’an City, 250101 Shandong Province (CN)
(151) 2020 06 10
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547675
(540) SHUNCHANG MACHINERY
(531) CFE: 27.05.09, 28.03.00
(511) 7
(732) JINJIANG SHUNCHANG MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD.,
No. 7 Lima Road,Jinjiang Economic Development Zone,
Quanzhou City, 362000 Fujian Province (CN)
(151) 2020 03 31
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547730
(540) CHUNJU
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 11
(732) Suzhou Chunju Electric Co., Ltd., Development zone,
Huangqiao, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu (CN)
(151) 2020 06 18
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547796
(540) woddA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) Shandong Woda Heavy Machinery Co., Ltd.,
No. 1188 Of The Economic Development Zone,
277500 ln Tengzhou City, Zaozhuang, Shandong (CN)
(151) 2020 05 09
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547822
(540) 100X
(511) 9, 36, 42
(732) HDR SG PTE. LTD., 30 CECIL STREET,
#19-08 PRUDENTIAL TOWER Singapore 049712 (SG)
(151) 2020 06 10
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547828
(540) U-kon
(531) CFE: 27.05.17
(511) 6, 19, 40, 42
(732) Limited Liability Company „KONSTA”,
st. Nevzorovikh, house 47, apt. 196,
RU-603024 Nizhny Novgorod (RU)
(151) 2019 12 04
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547830
(540) STiM group of companies
(531) CFE: 26.04.09, 27.05.10, 29.01.12
(511) 2, 7, 9, 19
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
‘’STROITEL’NAYA TEKHNIKA I MATERIALY”,
ul. Katin Bor 103, 224025 Brest (BY)
(151) 2020 01 31
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547838
(540) KUDISC
(511) 9
(732) Kummler + Matter AG, Rietstrasse 14, CH-8108 Dällikon (CH)
(151) 2020 07 13
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547865
(531) CFE: 24.15.01, 26.04.01
(511) 9
(732) Simple Design Ltd.,
Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola VG1110 (VG)
(151) 2020 07 02
(441) 2020 09 14
(581) 2020 08 27
(111) 1547912
(540) GREENYELLOW
(531) CFE: 27.05.01
(511) 21
(732) FOSHAN GREENYELLOW ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.,
2/F, 3/F, 4/F of Building 2, No.2 Shunhe South Road,Wusha,
Daliang, Shunde District, Foshan City 528300 Guangdong (CN)
(151) 2020 06 23
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1547920
(540) BOONE FORGE
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 8
(732) YANGDONG GENERAL CUTLERY ENTERPRISES CO.,LTD.,
No. P3, Area C, (No. 52, Yudong 2nd Rd,) No. 3 Industrial Zone,
Dongcheng Town, Yangdong District,
Yangjiang City 529500 Guangdong Province (CN)
(151) 2020 06 17
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
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(111) 1548116
(540) RATTLING MIX
(531) CFE: 03.05.07, 19.13.21,
25.07.20, 26.03.23, 27.05.03, 29.01.15
(511) 5, 35
(732) Limited Liability Company „VISTA”, Rabochaya street,
house 14,letter A26, of. 206,Belgorod city
RU-308013 Belgorod region (RU)
(151) 2020 03 04
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548122
(540) INSUMED
(531) CFE: 26.04.02, 26.11.01, 29.01.12
(511) 3, 5, 9, 32, 35, 42, 44
(732) Insumed GmbH,
Jean-Pierre-Jungels-Str. 6, 55126 Mainz (DE)
(151) 2020 06 08
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548152
(540) VEGE 4 FUN
(511) 29, 30, 32
(732) DAIRY 4 FUN s.r.o., č. p. 100 CZ-743 01 Bílov (CZ)
(151) 2020 04 29
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548213
(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 09 21

(511) 35

(581) 2020 09 03

(111) 1548236
(540) My Hookah
(531) CFE: 02.01.01, 07.01.18, 09.03.13,
09.07.01, 16.03.13, 29.01.13
(511) 43
(732) AKLALE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ SİGARA FİLTRE VE
FİLTRELİ SİGARA TÜPÜ İNŞAAT KAĞIT AMBALAJ İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE DlŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad.
No:4AkdenizMersin (TR)
(151) 2020 03 11
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548252
(540) ALTRO TRANSFLOR METRIS	
(511) 27
(732) Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City,
Hertfordshire SG6 1NW (GB)
(151) 2020 07 10
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548315
(540) FANCONI
(732) Muntianov Valerii Borisovich,
15 Mkr 29-90, RU-398058 Lipetsk (RU)
(151) 2020 06 30
(441) 2020 09 21
(111) 1548317
(540) TEKTON
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Batajnički drum bb, 11080 Zemun-Beograd (RS)
(151) 2020 05 22
(441) 2020 09 21

(511) 4, 34, 35

(581) 2020 09 03
(511) 5

(581) 2020 09 03

(111) 1548365
(540) GOFUNDME	
(511) 35, 36, 38, 42
(732) GoFundMe, Inc., Suite 200500 Arguello Street,
Redwood City CA 94063 (US)
(151) 2020 07 02
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548419
(540) DURAPOWER
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.01
(511) 7
(732) Ningbo Winplus Import and Export Co.,Ltd.,
27-5, No. 2 Building, Shangdong International Business Center,
Jiangdong, Ningbo Zhejiang (CN)
(151) 2020 08 10
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548457
(540) QUEST
(732) TSI, Incorporated,
500 Cardigan Road Shoreview MN 55126 (US)
(151) 2020 07 21
(441) 2020 09 21

(511) 9

(581) 2020 09 03

(111) 1548515
(540) KRATON
(511) 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20
(732) Franchajzi DV Limited liability company,
Prospect 60 years October,
152 Khabarovsk, RU-680014 Khabarovsk Krai (RU)
(151) 2020 04 07
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03

Nr 15/2021

(111) 1548545
(540) BIOL
(531) CFE: 26.01, 27.05.01
(511) 21
(732) Limited Trade Development „TH „BIOL”,
50 r. Peremogy Str., 36/9, ap. 36m. Melitopol 72313 (UA)
(151) 2020 06 19
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548609
(540) MONAT BLACK
(732) Alcora Corporation, 3470 NW 82 Avenue,
Suite 910, Miami FL 33122 (US)
(151) 2020 07 22
(441) 2020 09 21

(511) 3

(581) 2020 09 03

(111) 1548611
(540) cofix
(531) CFE: 27.05.24
(511) 21, 29, 30, 32, 35, 39, 43
(732) COFIX GLOBAL LIMITED, Stavrou, 56,
Karyatis Centre,Flat/Office 107, Strovolos, CY-2035 Nicosia (CY)
(151) 2020 06 18
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548722
(531) CFE: 01.15.24,
26.01.02, 26.13.25, 28.03.00
(511) 3, 35
(732) Ningbo Yande International Trading Co., Ltd,
Room 606-10, International Development Building,
Ningbo Bonded Zone, Ningbo City,315806 Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 08 13
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548782
(540) Liyu
(531) CFE: 27.05.01
(511) 8
(732) WEIHAI LIYU INDUSTRIAL CO., LTD,
8 Huizhou Road, Wendeng Economic Development Zone,
Weihai, 264200 Shandong Province (CN)
(151) 2020 05 09
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548796
(540) ORBO
(531) CFE: 27.03.01, 27.05.01
(511) 12
(732) HL CORP (SHENZHEN), Bitou Third Industrial Park,
Songgang Sub-District, Baoan District,
Shenzhen, 518105 Guangdong (CN)
(151) 2020 07 29
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548811
(531) CFE: 01.15.24,
18.03.02, 26.01.16, 26.04.03, 28.03.00
(511) 7
(732) DONGGUANG CANGHAI PACKING MACHINE CO.,LTD, East
of 104 National Road, Xiazhuang, South of Dongguang County,
Cangzhou, 061600 City, Hebei Province (CN)
(151) 2020 06 23
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548842
(540) HELIX ORIGINAL
(531) CFE: 03.11.07, 26.04.18, 29.01.13
(511) 3, 5, 29, 30, 32, 35
(732) „Skyshop Bulgaria” Ltd.,
15, „Pozitano” Str. BG-1000 Sofia (BG)
(151) 2020 04 24
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548884
(540) WMC TOOLS
(531) CFE: 27.05.03, 29.01.13
(511) 7, 8
(732) Chastnoe torgovoe unitarnoe predpriyatie „Torgovyi dom
„Forsazh Instrument Bel”,
kab.22, d.43, rayon d.Dubovlyany,
Papernyanskiy s/s 223043 Minskiy r-n, Minskaya obl. (BY)
(151) 2020 05 13
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548900
(540) CIRCULAR CREATIVITY	
(511) 41, 42
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2020 07 08
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548913
(540) TRADE FORCE
(531) CFE: 27.01.01, 27.05.09, 29.01.12 (511) 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21
(732) Sonepar International Services SA,
avenue des Morgines 12, CH-1213 Petit-Lancy (CH)
(151) 2020 05 26
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03
(111) 1548931
(531) CFE: 28.03.00
(511) 9
(732) Fuzhou Taigene Industry Co., Ltd.,
Qingkou Invest Area, Minhou County,
Fuzhou City, Fujian Province (CN)
(151) 2020 07 10
(441) 2020 09 21
(581) 2020 09 03

Nr 15/2021
(111) 1549064
(540) SHERPA	
(732) SBM DEVELOPPEMENT,
60 chemin des Mouilles, F-69130 ECULLY (FR)
(151) 2020 04 15
(441) 2020 09 28

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(511) 1, 5
(581) 2020 09 10

(111) 1549125
(540) GIZEH	
(511) 25
(732) BIRKENSTOCK SPAIN, S.L.,
Calle Víctor Hugo, 1, Piso 2 Derecha E-28004 MADRID (ES)
(151) 2020 05 13
(441) 2020 09 28
(581) 2020 09 10
(111) 1549136
(531) CFE: 26.13.25
(511) 9, 10, 18, 25
(732) LEE, SANGSOON, 270-8, Taebaeksan-ro,
Jungdong-myeon, Yeongwol-gun, Gangwon-do 26242 (KR)
(151) 2020 06 30
(441) 2020 09 28
(581) 2020 09 10
(111) 1549171
(540) URBAN RESIST’
(732) LABORATOIRES VIVACY,
44 rue Paul Valéry, F-75116 Paris (FR)
(151) 2020 07 17
(441) 2020 09 28

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

(111) 1549245
(540) MEDISUN
(511) 3, 5
(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A.,
Carretera de Cazoña-Adarzo,
s/n, E-39011 SANTANDER (Cantabria) (ES)
(151) 2019 10 21
(441) 2020 09 28
(581) 2020 09 10
(111) 1549249
(531) CFE: 28.03.00
(732) Suzhou Jiumei Fiberglass Co., Ltd,
366# Kangyang Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu (CN)
(151) 2020 06 13
(441) 2020 09 28
(111) 1549283
(540) ak Amati Kraslice
(531) CFE: 24.09.02, 27.05.01
(732) AMATI-Denak, s.r.o.,
Dukelská 44, CZ-358 25 Kraslice (CZ)
(151) 2020 03 19
(441) 2020 09 28
(111) 1549313
(540) HEPA+CURE	
(732) Madame Cécile Destaing,
45 bd Marcel Pagnol, F-06130 Grasse (FR)
(151) 2020 07 01
(441) 2020 09 28

(511) 19

(581) 2020 09 10
(511) 15
(581) 2020 09 10
(511) 5
(581) 2020 09 10

(111) 1549621
(540) SUN YAN
(531) CFE: 11.01.09, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 29, 30
(732) AB „KAUNO GRŪDAI”, H. ir O. Minkovskių g. 63 Kaunas (LT)
(151) 2020 08 12
(441) 2020 09 28
(581) 2020 09 10
(111) 1549687
(540) ALUMET
(531) CFE: 14.11.01, 25.03.01, 27.05.08, 29.01.12
(511) 6, 9, 19
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
«Alumet-plus», der. Shelepino, vlad. 121, str. 1,
Dmitrovsky r-n RU-141825 Moskovskaya obl. (RU)
(151) 2020 07 31
(441) 2020 09 28
(581) 2020 09 10
(111) 1549703
(531) CFE: 28.03.00
(511) 5
(732) Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd,
238, Tianshan Street, Hi-Tech Area,
050035 Shijiazhuang, Hebei Province (CN)
(151) 2020 07 09
(441) 2020 09 28
(581) 2020 09 10
(111) 1549717
(540) MİNİNİO
(511) 25, 35
(732) ZEYNEP GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi No:44
Güneşli Bağcılar İstanbul (TR)
(151) 2020 03 11
(441) 2020 09 28
(581) 2020 09 10
(111) 1549722
(531) CFE: 01.03.15, 28.05.00
(511) 30, 35
(732) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Slutskiy khlebozavod”,
ul. Zavodskaya, 3223610 Slutsk, Minskaya oblast (BY)
(151) 2020 05 29
(441) 2020 09 28
(581) 2020 09 10
(111) 1549747
(540) SABER
(732) JL Marine Systems, Inc.,
9010 Palm River Road Tampa FL 33619 (US)
(151) 2020 08 07
(441) 2020 09 28

(511) 6
(581) 2020 09 10
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Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w
postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub
zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów
graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię
bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę
oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę
notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 1421851
(540) Palmlove
(531) CFE: 27.03.01, 27.05.11
(732) FUJIAN NEW YIFA GROUP CO., Ltd.,
Xinhan Industrial Area,Hanjiang District,
Putian City, Fujian Province (CN)
(151) 2018 04 09
(441) 2018 09 24

(511) 5, 16

(581) 2018 09 06

(111) 1428386
(540) SKYLAWFIRM
(531) CFE: 27.05.01
(511) 35
(732) Chensheng, Rm. 1201, Unit 2, Bldg 11,
Zone A Oujinghuayuan, Choujiang St., Yiwu, Zhejiang (CN)
(151) 2018 07 02
(441) 2018 11 05
(581) 2018 10 18

