23/2021

WIADOMOŚCI

Urzędu Patentowego

SPIS TREŚCI
TABLE OF CONTENTS

CZĘŚĆ I OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH
PART I PUBLICATIONS OF RIGHTS GRANTED
A. WYNALAZKI
A. INVENTIONS
PATENTY
PATENTS

Udzielone prawa (od nr 238 531 do nr 238 580)
Rights granted (from N° 238 531 to N° 238 580) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
PATENTY EUROPEJSKIE
EUROPEAN PATENTS

Złożone tłumaczenia patentów europejskich
Filing of translations of European patents .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Wygaśnięcie prawa
Lapse of the right .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach
Entries and changes to the Register not published in other separate publications  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
OGŁOSZENIA
ANNOUNCEMENTS

Oświadczenia o gotowości udzielenia licencji (licencja otwarta)
Declaration of readiness to grant a license (open license) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Złożone wnioski o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego
Applications filed for the grant of a supplementary protection right .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
B. WZORY UŻYTKOWE
B. UTILITY MODELS
PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE
RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS

Udzielone prawa (od nr 72 132 do nr 72 142)
Rights granted (from N° 72 132 to N° 72 142) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13
C. WZORY PRZEMYSŁOWE
C. INDUSTRIAL DESIGNS
PRAWA Z REJESTRACJI WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
RIGHTS IN REGISTRATION FOR INDUSTRIAL DESIGNS

Udzielone prawa (od nr 27 314 do nr 27 323)
Rights granted (from N° 27 314 to N° 27 323) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
D. ZNAKI TOWAROWE
D. TRADEMARKS
PRAWA OCHRONNE NA ZNAKI TOWAROWE
PROTECTION RIGHTS FOR TRADEMARKS

Udzielone prawa (od nr 341 831 do nr 342 050)
Rights granted (from N° 341 831 to N° 342 050) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
Przedłużenie prawa
Extension of the right .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64
Decyzje o odmowie udzielenia prawa wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP
Decisions on the refusal to grant the right issued after the publication of the application
or disclosure of the application on the Polish Patent Office’s website  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65
Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia prawa wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP
Decision on the discontinuance of the proceedings on granting the right after the publication of the application
or disclosure of the application on the Polish Patent Office’s website  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66
Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
Decisions declaring the decision on the grant of the right lapsed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach
Entries and changes to the Register not published in other separate publications  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67
Rejestracja międzynarodowa uznana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
International registrations recognised in the territory of the Republic of Poland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68

WIADOMOŚCI
Urzędu Patentowego RP
Warszawa, dnia 6 września 2021 r.

CZĘŚĆ I

OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH

Nr 23

4

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 23/2021

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 238 531 do nr 238 580)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 238537
(41) 2020 09 07
(51) A23C 3/00 (2006.01)
A23L 3/015 (2006.01)
A23C 1/08 (2006.01)
A23C 9/18 (2006.01)
A61K 35/20 (2006.01)
(21) 429126 (22)
2019 03 04

(72) WESOŁOWSKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL); RZOSKA
SYLWESTER, Chorzów (PL); ROSIAK ELŻBIETA, Łoś (PL); SAWCZUK
DOMINIKA, Warszawa (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa
(PL); INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa (PL); BANK ŻYWNOŚCI SOS
W WARSZAWIE, Reguły (PL); FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób utrwalania mleka kobiecego i mleko kobiece utrwalone
tym sposobem
(B1) (11) 238553
(41) 2020 10 05
(51) A23K 10/16 (2016.01)
A23K 50/30 (2016.01)
(62) 423422
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(21) 432882 (22)
2017 11 13
(72) DUŻY SEBASTIAN, Lędziny (PL); SMOLCZYK ALEKSANDRA,
Tychy (PL)
(73) SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(54) Zastosowanie drożdży Yarrowia lipolytica do stosowania w stymulowania przyrostu masy ciała zwierząt tucznych, zwłaszcza prosiąt
(B1) (11) 238550
(41) 2018 04 09
(51) A44C 17/00 (2006.01)
B28D 5/00 (2006.01)
(21) 418504 (22)
2016 10 03
(72) MODRZYŃSKI PAWEŁ, Leszno (PL); WIELEBSKI MARCIN,
Wrocław (PL); KUNICKI PIOTR, Wrocław (PL); KNAPITSCH ARNO,
Sergy (FR)
(73) NANORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(54) Kamień zawierający przestrzenną siatkę dyfrakcyjną
(B1) (11) 238565
(41) 2018 10 22
(51) A47F 1/04 (2006.01)
G07F 11/04 (2006.01)
(21) 421310 (22)
2017 04 14
(72) WIERZEJSKI ARNOLD, Siedlce (PL); BEREZOWSKA
MAGDALENA, Warszawa (PL)
(73) CTHINGS.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce (PL)
(54) Urządzenie do mieszczenia i wydawania artykułów
(B1) (11) 238576
(41) 2019 03 25
(51) A61K 36/00 (2006.01)
A61K 36/16 (2006.01)
A61K 35/644 (2015.01)
C12G 3/04 (2006.01)
(21) 422894 (22)
2017 09 16
(72) LENDZION KRZYSZTOF, Olsztyn (PL); WIERZBICKA
AGNIESZKA, Warszawa (PL); PÓŁTORAK ANDRZEJ, Warszawa (PL);
CIESZYŃSKA KATARZYNA, Brodnica (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania naturalnego preparatu ziołowego i preparat ziołowy
(B1) (11) 238535
(41) 2019 06 17
(51) B23C 5/00 (2006.01)
(21) 423847 (22)
2017 12 12
(72) CIELOSZYK JANUSZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Narzędzie skrawające obrotowe
(B1) (11) 238566
(41) 2018 11 05
(51) B29C 47/00 (2006.01)
B26D 1/00 (2006.01)
(21) 421464 (22)
2017 05 02
(72) BRANDT TOMASZ, Suwałki (PL)
(73) DECCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania profili do drzwi lub okien z tworzywa
sztucznego
(B1) (11) 238567
(41) 2018 12 17
(51) B29C 70/00 (2006.01)
B60B 5/02 (2006.01)
B60B 21/00 (2006.01)
B60B 33/00 (2006.01)
(21) 421931 (22)
2017 06 16
(72) SOBOLEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); SMENTOCH MICHAŁ,
Gdynia (PL); BAYREUTHER CLAUS GEORG, Mühlhausen (DE)
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(73) FIBRATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Forma do otrzymywania kompozytowej obręczy samochodowej oraz kompozytowa obręcz samochodowa
(B1) (11) 238562
(41) 2018 07 02
(51) B65D 30/10 (2006.01)
B31B 70/00 (2017.01)
B29C 65/02 (2006.01)
(21) 419972 (22)
2016 12 25
(72) ŚPIEWOK MARCIN, Jastrzębie Zdrój (PL)
(73) SILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory (PL)
(54) Materiał na opakowanie w kształcie torby
(B1) (11) 238547
(41) 2020 08 10
(51) B65G 37/00 (2006.01)
B27J 7/00 (2006.01)
(21) 428723 (22)
2019 01 30
(72) GRUZ ŁUKASZ, Jawory Stare (PL); JOŃSKI MACIEJ,
Dąbrowa (PL); MIESZKALSKI LESZEK, Kobyłka (PL); LISOWSKI
ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Obrotowy zespół przenoszący duże owoce i zestaw do obróbki
dużych owoców
(B1) (11) 238573
(41) 2020 09 07
(51) C01B 32/921 (2017.01)
C01B 23/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 429076 (22)
2019 02 26
(72) JASTRZĘBSKA AGNIESZKA, Nadarzyn (PL); ROZMYSŁOWSKA
ANITA, Suwałki (PL); MOSZCZYŃSKA DOROTA, Warszawa (PL);
WOJCIECHOWSKI TOMASZ, Nasielsk (PL); ZIEMKOWSKA WANDA,
Legionowo (PL); MIZERA JAROSŁAW, Warszawa (PL); OLSZYNA
ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania karbidku tytanu o unikatowej stechiometrii Ti8C5 w postaci zdelaminowanych struktur 2D oraz karbidek
tytanu o stechiometrii Ti8C5 w postaci zdelaminowanych struktur
2D otrzymany tym sposobem
(B1) (11) 238580
(41) 2020 11 16
(51) C01G 9/00 (2006.01)
C01G 19/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 429774 (22)
2019 05 05
(72) MARYNOWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); LEWIŃSKI JANUSZ,
Józefów (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania cynianu(IV) cynku
(B1) (11) 238540
(41) 2017 11 06
(51) C02F 3/32 (2006.01)
C02F 1/62 (2006.01)
C02F 101/20 (2006.01)
(21) 417140 (22)
2016 05 09
(72) AUGUSTYNOWICZ JOANNA, Miłocice (PL); LASEK WOJCIECH
WIKTOR, Jeleśnia (PL); KYZIOŁ-KOMOSIŃSKA JOANNA, Gliwice (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL); INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII
ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze (PL)
(54) Sposób usuwania związków metali ciężkich z wód skażonych
lub wstępnie oczyszczonych ścieków
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(B1) (11) 238570
(41) 2019 07 01
(51) C04B 28/24 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
(21) 423929 (22)
2017 12 18
(72) IZAK PIOTR, Kraków (PL); WÓJCIK ŁUKASZ, Bytom (PL);
GAJEK MARCIN, Kraków (PL); MASTALSKA-POPŁAWSKA JOANNA,
Łaszczów (PL); STEMPKOWSKA AGATA, Kraków (PL); LITWINEK
EWA, Bochnia (PL); KUŚ ROMAN, Sławków (PL); JANIK GRAŻYNA,
Sławków (PL); KUŚ MATEUSZ, Sławków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
GEOLOGICZNO-WIERTNICZYCH GRAŻYNA JANIK, ROMAN KUŚ
SPÓŁKA JAWNA, Sławków (PL)
(54) Spoiwo iłowo-cementowe o podwyższonej odporności na przesuszanie
(B1) (11) 238558
(41) 2017 09 25
(51) C04B 35/634 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
B28B 1/26 (2006.01)
(21) 416473 (22)
2016 03 11
(72) PIETRZAK EMILIA, Bedlno (PL); WIECIŃSKA PAULINA,
Warszawa (PL); SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania tworzyw ceramicznych metodą odlewania żelowego
(B1) (11) 238574
(41) 2020 11 16
(51) C07C 1/12 (2006.01)
C07C 9/04 (2006.01)
B01D 61/42 (2006.01)
(21) 429848 (22)
2019 05 06
(72) BERNAT RAFAŁ, Radom (PL); KUPECKI JAKUB, Warszawa (PL);
MILEWSKI JAROSŁAW, Podkowa Leśna (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny gazów zawierającej metan,
parę wodną, dwutlenek węgla i wodór
(B1) (11) 238577
(41) 2019 06 17
(51) C07D 291/06 (2006.01)
C07D 291/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
A01N 43/14 (2006.01)
(21) 423856 (22)
2017 12 12
(72) KLEJDYSZ TOMASZ, Poznań (PL); RATAJCZAK JOANNA,
Rawicz (PL); PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KACZMAREK DAMIAN,
Izabelin (PL); TURGUŁA ANNA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe sole organiczne z kationem sulfoksoniowym, sposób
ich otrzymywania oraz zastosowanie jako atraktanty pokarmowe
(B1) (11) 238561
(41) 2018 06 18
(51) C07D 333/10 (2006.01)
C08F 34/04 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/544 (2006.01)
(21) 419678 (22)
2016 12 05
(72) SHARMA PIYUSH S., Warszawa (PL); ISKIERKO ZOFIA,
Warszawa (PL); NOWORYTA KRZYSZTOF, Warszawa (PL); CIEPLAK
MACIEJ, Warszawa (PL); BOROWICZ PAWEŁ, Warszawa (PL);
LISOWSKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna (PL); D’SOUZA FRANCIS,
Warszawa (PL); KUTNER WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
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(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Pochodna tiofenu i sposób jej otrzymywania, warstwa rozpoznająca oksytocynę i sposób jej wytwarzania metodą wdrukowania
molekularnego z zastosowaniem tej pochodnej, jak również jej zastosowanie w elektrochemicznej, mikroprzepływowej platformie,
umożliwiającej selektywne wykrywanie i/lub oznaczanie oksytocyny
(B1) (11) 238578
(41) 2019 01 14
(51) C07D 409/14 (2006.01)
C07D 345/00 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
(21) 425495 (22)
2018 05 11
(72) CABAJ JOANNA, Wrocław (PL); ZAJĄC DOROTA, Oleśnica (PL);
DRZOZGA KAMILA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) 2,5-di(selenofen-2-ylo)-4-metylo-4-oktylo-ditienosilolpochodna ditienosilolu oraz sposób jej otrzymywania
(B1) (11) 238575
(41) 2019 01 28
(51) C07K 5/103 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
(21) 422233 (22)
2017 07 17
(72) LESNER ADAM, Gdańsk (PL); GRUBA NATALIA, Gościcino (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Związek oraz jego zastosowanie do wykrywania nowotworów
nabłonkowych
(B1) (11) 238555
(41) 2015 06 22
(51) C07K 14/005 (2006.01)
(21) 406631 (22)
2013 12 20
(72) KOPERA EDYTA, Mielec (PL); GRZELAK KRYSTYNA MARIA,
Warszawa (PL); ZAGÓRSKI-OSTOJA WŁODZIMIERZ WIKTOR,
Warszawa (PL); SZEWCZYK BOGUSŁAW, Gdańsk (PL); SĄCZYŃSKA
VIOLETTA, Warszawa (PL); FLORYS KATARZYNA, Iwaniska (PL);
CECUDA-ADAMCZEWSKA VIOLETTA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZINSTYTUT BIOTECHNOLOGII I ANTYBIOTYKÓW, Warszawa (PL);
UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania hydrofilowej domeny hemaglutyniny
wirusa H5
(B1) (11) 238541
(41) 2021 03 22
(51) C09K 21/12 (2006.01)
C09K 21/02 (2006.01)
(21) 431188 (22)
2019 09 17
(72) SAŁASIŃSKA KAMILA MARIA, Piaseczno (PL); CELIŃSKI
MACIEJ ADRIAN, Skarżysko-Kamienna (PL); ZAJCHOWSKI
STANISŁAW, Bydgoszcz (PL); TOMASZEWSKA JOLANTA,
Bydgoszcz (PL); MIROWSKI JACEK, Bydgoszcz (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Kompozycja substancji zmniejszających emisję dymu tworzyw
polimerowych w procesie palenia
(B1) (11) 238572
(41) 2018 12 03
(51) C12M 1/00 (2006.01)
B05B 3/00 (2006.01)
C02F 3/00 (2006.01)
(21) 421724 (22)
2017 05 26
(72) SUPRYNOWICZ KAROL, Dąbrowa Białostocka (PL);
RZĄDKOWSKI WITOLD, Kanie (PL); KOWALIK MICHAŁ,
Otrębusy (PL); PYRZANOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); BIELAWSKI
RADOSŁAW, Mińsk Mazowiecki (PL)
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(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do nanoszenia znaczników na próbki biologiczne
(B1) (11) 238579
(41) 2019 11 18
(51) C12M 1/00 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
(21) 425543 (22)
2018 05 15
(72) OPALSKI ADAM, Warszawa (PL); MAKUCH KAROL,
Warszawa (PL); LAI YU-KAI, Warszawa (PL); GARSTECKI PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych
kropli
(B1) (11) 238534
(41) 2020 03 23
(51) C12P 19/44 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426983 (22)
2018 09 10
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)flawanonu
(B1) (11) 238532
(41) 2018 10 08
(51) C12P 19/60 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 421049 (22)
2017 03 29
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)flawonu
(B1) (11) 238533
(41) 2020 03 23
(51) C12P 19/60 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426972 (22)
2018 09 10
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3’,4’-dihydroksy-6-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanonu
(B1) (11) 238563
(41) 2018 08 13
(51) C23G 1/08 (2006.01)
C23G 1/02 (2006.01)
(21) 420386 (22)
2017 02 03
(72) BUCZKO JÓZEF, Dąbrowa (PL)
(73) CYNKOWNIA RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radomsko (PL)
(54) Sposób cynkowania zanurzeniowego elementów stalowych
(B1) (11) 238539
(41) 2016 09 26
(51) C30B 23/00 (2006.01)
C30B 29/36 (2006.01)
(21) 411695 (22)
2015 03 25
(72) TYMICKI EMIL, Warszawa (PL); GRASZA KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); RACKA-SZMIDT KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania kryształów węglika krzemu
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(B1) (11) 238564
(41) 2018 09 10
(51) C30B 33/00 (2006.01)
C23C 16/40 (2006.01)
H01L 21/285 (2006.01)
H01L 21/205 (2006.01)
(21) 420682 (22)
2017 02 28
(72) KASZEWSKI JAROSŁAW, Złocieniec (PL); PIETRUSZKA RAFAŁ,
Dacharzów (PL); WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL);
GODLEWSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób domieszkowania lantanowcami cienkich warstw tlenkowych
(B1) (11) 238551
(41) 2018 12 03
(51) E02D 29/12 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
B65D 90/22 (2006.01)
(62) 419170
(21) 426822 (22)
2016 10 19
(72) KARDA JÓZEF, Warszawa (PL)
(73) KARDA JÓZEF, Warszawa (PL)
(54) Blokada do blokowania pokrywy na korpusie włazu kanałowego
(B1) (11) 238557
(41) 2017 04 10
(51) E04F 13/22 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 414235 (22)
2015 09 30
(72) CZYŻ MICHAŁ, Libertów (PL)
(73) WIDO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice (PL)
(54) Konsola montażowa
(B1) (11) 238538
(41) 2021 02 22
(51) E21B 43/02 (2006.01)
E21B 43/08 (2006.01)
E21B 17/00 (2006.01)
F16L 15/00 (2006.01)
(21) 430853 (22)
2019 08 09
(72) ROSIKOWSKI JANUSZ, Tychy (PL); CZECHOWSKI ANDRZEJ,
Nowe Chechło (PL); WÓJCIK MICHAŁ, Kraków (PL); JARCZYK
MAREK, Jaworzno (PL); CHROBOK JAKUB, Bojszowy (PL);
KALUKIEWICZ ANTONI, Kraków (PL); GOSPODARCZYK PIOTR,
Kraków (PL); STOPKA GRZEGORZ, Kraków (PL); MENDYKA PAWEŁ,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); INNOWACJEPROJEKTOWANIE-ODGAZOWANIE-WIERCENIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(54) Złącze gwintowe rur drenażowych
(B1) (11) 238569
(41) 2019 06 17
(51) E21C 35/08 (2006.01)
G01C 3/00 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
(21) 423699 (22)
2017 12 04
(72) SIWULSKI TOMASZ, Legnica (PL)
(73) KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Lubin (PL);
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób pozycjonowania urządzenia i/lub ruchomego członu
urządzenia, zwłaszcza w przestrzeni wyrobiska górniczego przodka
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(B1) (11) 238568
(41) 2019 03 11
(51) E21F 1/00 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
(21) 422799 (22)
2017 09 09
(72) CHOJKA JACEK, Jelenia Góra (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); KEHLE ZBIGNIEW, Chojnów (PL); MOCZKO
PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); WRÓBLEWSKI ANDRZEJ,
Katowice (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL); ZAJĄCZKOWSKI
JANUSZ, Opole (PL)
(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNOHANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Wirnik wentylatora promieniowego
(B1) (11) 238556
(41) 2016 02 01
(51) F15B 1/02 (2006.01)
G05D 16/20 (2006.01)
F16L 55/04 (2006.01)
(21) 408951 (22)
2014 07 22
(72) WIRASZKA ANDRZEJ, Lekomin (PL); BANASZEWSKI PIOTR,
Kielce (PL); PIOTROWSKI RYSZARD JÓZEF, Kielce (PL)
(73) UTECH TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Zasilacz hydrauliczny
(B1) (11) 238549
(41) 2020 01 02
(51) F15B 13/02 (2006.01)
B60T 13/24 (2006.01)
B60G 17/056 (2006.01)
(21) 426109 (22)
2018 06 28
(72) BABIRECKI WOJCIECH, Zielona Góra (PL)
(73) MB-PNEUMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulechów (PL)
(54) Blok rozdzielacza do dystrybucji powietrza w układach pneumatycznych pojazdów użytkowych
(B1) (11) 238560
(41) 2018 06 04
(51) F16B 5/00 (2006.01)
F16B 12/10 (2006.01)
(21) 419540 (22)
2016 11 21
(72) SĘDEK PAWEŁ, Józefów (PL)
(73) SĘDEK PAWEŁ GEPETTO, Józefów (PL)
(54) Łącznik, zwłaszcza elementów płaskich
(B1) (11) 238554
(41) 2021 02 22
(51) F16L 47/00 (2006.01)
F16L 21/02 (2006.01)
(21) 430925 (22)
2019 08 21
(72) TYMKIEWICZ BOGDAR, Gliwice (PL)
(73) RADIATYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób łączenia rur zgrzewalnych za pomocą mufy i mufa
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(72) LISIK ZBIGNIEW, Łódź (PL); ZNAJDEK KATARZYNA, Łódź (PL);
RAJ EWA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Hybrydowy cieczowy panel solarny z płytą chłodzącą
(B1) (11) 238531
(41) 2020 05 04
(51) G01N 3/04 (2006.01)
A61C 19/04 (2006.01)
A61C 19/00 (2006.01)
(21) 427747 (22)
2018 11 13
(72) OSTAPIUK MONIKA, Lublin (PL); SUROWSKA BARBARA,
Lublin (PL); BIENIAŚ JAROSŁAW, Dąbrowica (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt stopniowany do ściskania, zwłaszcza zębów
(B1) (11) 238536
(41) 2017 04 10
(51) G01N 3/30 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
(21) 414180 (22)
2015 09 28
(72) ZALESKI KAZIMIERZ, Lublin (PL); BŁAWUCKI STANISŁAW,
Rejowiec Fabryczny (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego
(B1) (11) 238546
(41) 2020 07 27
(51) G01R 29/24 (2006.01)
(62) 413467
(21) 433838 (22)
2015 08 06
(72) FIC KRZYSZTOF, Poznań (PL); FRĄCKOWIAK ELŻBIETA,
Poznań (PL); MELLER MIKOŁAJ, Żnin (PL); ŚMIGIEL ZUZANNA,
Kołobrzeg (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób pierwotnego ładowania hybrydowego kondensatora
elektrochemicznego
(B1) (11) 238559
(41) 2018 05 21
(51) G05B 9/03 (2006.01)
G05D 1/04 (2006.01)
G01C 21/20 (2006.01)
(21) 419479 (22)
2016 11 16
(72) KOPECKI GRZEGORZ, Rzeszów (PL); RZUCIDŁO PAWEŁ,
Rzeszów (PL); DOŁĘGA BOGUSŁAW, Rzeszów (PL); TOMCZYK
ANDRZEJ, Rzeszów (PL); GRZYBOWSKI PIOTR, Rzeszów (PL);
KORDOS DAMIAN, Rzeszów (PL); WAŁEK ŁUKASZ, Rzeszów (PL);
NOWAK DARIUSZ, Głogów Małopolski (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) System redundantnego sterowania i nawigacji, zwłaszcza
do samolotów bezzałogowych, ultralekkich załogowych i lekkich
sportowych

(B1) (11) 238552
(41) 2020 11 02
(51) F17D 1/04 (2006.01)
F16L 21/00 (2006.01)
F16L 11/08 (2006.01)
F16L 27/11 (2006.01)
(21) 429734 (22)
2019 04 25
(72) BUDZYŃSKI ADAM, Poznań (PL)
(73) GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Układ rurowy toru linii przesyłowej gazu ziemnego

(B1) (11) 238542
(41) 2019 08 26
(51) H01G 11/54 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
(21) 424585 (22)
2018 02 13
(72) FIC KRZYSZTOF, Poznań (PL); BUJEWSKA PAULINA,
Poznań (PL); GÓRSKA BARBARA, Świebodzin (PL); FRĄCKOWIAK
ELŻBIETA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny

(B1) (11) 238548
(41) 2020 09 21
(51) F24S 10/50 (2018.01)
H01L 31/0525 (2014.01)
H02S 40/44 (2014.01)
(21) 429308 (22)
2019 03 20

(B1) (11) 238543
(41) 2019 10 07
(51) H01G 11/54 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
(21) 425071 (22)
2018 03 28
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(72) FIC KRZYSZTOF, Poznań (PL); GÓRSKA BARBARA,
Świebodzin (PL); BUJEWSKA PAULINA, Piechcin (PL); FRĄCKOWIAK
ELŻBIETA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Hybrydowy układ elektrochemiczny
(B1) (11) 238544
(41) 2020 02 10
(51) H01G 11/54 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
(21) 426530 (22)
2018 08 01
(72) MENZEL JAKUB, Poznań (PL); FIC KRZYSZTOF, Poznań (PL);
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny z elektrolitem stałym
(B1) (11) 238545
(41) 2020 02 10
(51) H01G 11/54 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
(21) 426608 (22)
2018 08 08
(72) GAŁEK PRZEMYSŁAW, Solec Kujawski (PL); FIC KRZYSZTOF,
Poznań (PL); FRĄCKOWIAK ELŻBIETA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny
(B1) (11) 238571
(41) 2019 05 06
(51) H04B 10/00 (2013.01)
H04B 10/60 (2013.01)
H04B 10/67 (2013.01)
H04B 10/532 (2013.01)
G02B 27/26 (2006.01)
(21) 423300 (22)
2017 10 30
(72) BANASZEK KONRAD, Warszawa (PL); JACHURA MICHAŁ,
Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób odbierania informacji przy użyciu bardzo słabych impulsów światła oraz odbiornik do odbierania informacji przesyłanej
przy użyciu bardzo słabych impulsów światła

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01N 43/12 (2006.01)
A01N 43/14 (2006.01)
A23C 3/00 (2006.01)
A23C 1/08 (2006.01)
A23C 9/18 (2006.01)
A23K 10/16 (2016.01)
A23K 50/30 (2016.01)
A23L 3/015 (2006.01)
A44C 17/00 (2006.01)
A47F 1/04 (2006.01)
A61C 19/04 (2006.01)
A61C 19/00 (2006.01)
A61K 35/20 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61K 36/16 (2006.01)
A61K 35/644 (2015.01)
B01D 61/42 (2006.01)
B05B 3/00 (2006.01)
B23C 5/00 (2006.01)

238577*
238577*
238537
238537*
238537*
238553
238553*
238537*
238550
238565
238531*
238531*
238537*
238576
238576*
238576*
238574*
238572*
238535

B26D 1/00 (2006.01)
B27J 7/00 (2006.01)
B28B 1/26 (2006.01)
B28D 5/00 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B31B 70/00 (2017.01)
B60B 5/02 (2006.01)
B60B 21/00 (2006.01)
B60B 33/00 (2006.01)
B60G 17/056 (2006.01)
B60T 13/24 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
B65D 90/22 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 32/921 (2017.01)

238566*
238547*
238558*
238550*
238566
238567
238562*
238562*
238567*
238567*
238567*
238549*
238549*
238562
238551*
238547
238573*
238580*
238573
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1

2

1

2

C01B 23/00 (2006.01)
C01G 9/00 (2006.01)
C01G 19/00 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
C02F 1/62 (2006.01)
C02F 101/20 (2006.01)
C02F 3/00 (2006.01)
C04B 28/24 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
C04B 35/634 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
C07C 1/12 (2006.01)
C07C 9/04 (2006.01)
C07D 291/06 (2006.01)
C07D 291/08 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 345/00 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07K 5/103 (2006.01)
C07K 14/005 (2006.01)
C08F 34/04 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C09K 21/12 (2006.01)
C09K 21/02 (2006.01)
C12G 3/04 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C23C 16/40 (2006.01)
C23G 1/08 (2006.01)
C23G 1/02 (2006.01)
C30B 23/00 (2006.01)
C30B 29/36 (2006.01)
C30B 33/00 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E21B 43/02 (2006.01)
E21B 43/08 (2006.01)

238573*
238580
238580*
238540
238540*
238540*
238572*
238570
238570*
238570*
238558
238558*
238574
238574*
238577
238577*
238561
238578
238578*
238578*
238534*
238532*
238533*
238575
238555
238561*
238561*
238541
238541*
238576*
238572
238579
238579*
238534
238532
238533
238534*
238532*
238533*
238564*
238563
238563*
238539
238539*
238564
238551
238551*
238557*
238557*
238557*
238557
238557*
238557*
238557*
238538
238538*

E21B 17/00 (2006.01)
E21C 35/08 (2006.01)
E21F 1/00 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F15B 1/02 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F16B 5/00 (2006.01)
F16B 12/10 (2006.01)
F16L 15/00 (2006.01)
F16L 55/04 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
F16L 21/02 (2006.01)
F16L 21/00 (2006.01)
F16L 11/08 (2006.01)
F16L 27/11 (2006.01)
F17D 1/04 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F24S 10/50 (2018.01)
G01C 3/00 (2006.01)
G01C 21/20 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/544 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/30 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01R 29/24 (2006.01)
G02B 27/26 (2006.01)
G05B 9/03 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
G05D 16/20 (2006.01)
G05D 1/04 (2006.01)
G07F 11/04 (2006.01)
H01G 11/54 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
H01G 11/54 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
H01G 11/54 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
H01G 11/54 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
H01L 21/285 (2006.01)
H01L 21/205 (2006.01)
H01L 31/0525 (2014.01)
H02S 40/44 (2014.01)
H04B 10/00 (2013.01)
H04B 10/60 (2013.01)
H04B 10/67 (2013.01)
H04B 10/532 (2013.01)

238538*
238569
238568
238568*
238556
238549
238560
238560*
238538*
238556*
238554
238554*
238552*
238552*
238552*
238552
238568*
238548
238569*
238559*
238561*
238561*
238561*
238575*
238575*
238531
238536
238536*
238546
238571*
238559
238569*
238556*
238559*
238565*
238542
238542*
238542*
238543
238543*
238543*
238544
238544*
238544*
238545
238545*
238545*
238564*
238564*
238548*
238548*
238571
238571*
238571*
238571*

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

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

238531
238532
238533
238534
238535
238536
238537
238538
238539
238540
238541
238542
238543
238544
238545
238546
238547
238548
238549
238550
238551
238552
238553
238554
238555

G01N 3/04 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
B23C 5/00 (2006.01)
G01N 3/30 (2006.01)
A23C 3/00 (2006.01)
E21B 43/02 (2006.01)
C30B 23/00 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
C09K 21/12 (2006.01)
H01G 11/54 (2013.01)
H01G 11/54 (2013.01)
H01G 11/54 (2013.01)
H01G 11/54 (2013.01)
G01R 29/24 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)
F24S 10/50 (2018.01)
F15B 13/02 (2006.01)
A44C 17/00 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
F17D 1/04 (2006.01)
A23K 10/16 (2016.01)
F16L 47/00 (2006.01)
C07K 14/005 (2006.01)

238556
238557
238558
238559
238560
238561
238562
238563
238564
238565
238566
238567
238568
238569
238570
238571
238572
238573
238574
238575
238576
238577
238578
238579
238580

F15B 1/02 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
C04B 35/634 (2006.01)
G05B 9/03 (2006.01)
F16B 5/00 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
C23G 1/08 (2006.01)
C30B 33/00 (2006.01)
A47F 1/04 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
E21F 1/00 (2006.01)
E21C 35/08 (2006.01)
C04B 28/24 (2006.01)
H04B 10/00 (2013.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C01B 32/921 (2017.01)
C07C 1/12 (2006.01)
C07K 5/103 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
C07D 291/06 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C01G 9/00 (2006.01)

PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

23 12 2020
03 03 2021
27 02 2013
17 02 2021
07 04 2021
30 12 2020
10 03 2021
24 02 2021
17 02 2021
17 02 2021
17 02 2021
10 03 2021
14 12 2016
27 01 2021
20 01 2021
27 01 2021
24 02 2021
03 03 2021
03 03 2021
24 03 2021
07 04 2021

2020/52
2021/09
2013/09
2021/07
2021/14
2020/53
2021/10
2021/08
2021/07
2021/07
2021/07
2021/10
2016/50
2021/04
2021/03
2021/04
2021/08
2021/09
2021/09
2021/12
2021/14

EP 1848761 B1
EP 2110231 B1
EP 2268443 B1
EP 2300157 B1
EP 2400858 B1
EP 2485766 B1
EP 2575542 B1
EP 2588097 B1
EP 2600930 B1
EP 2635825 B1
EP 2680588 B1
EP 2714192 B1
EP 2729269 B1
EP 2744303 B1
EP 2770357 B1
EP 2836619 B1
EP 2871944 B1
EP 2893857 B1
EP 2914630 B1
EP 2941434 B1
EP 2964603 B1

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

18 11 2020
14 04 2021
18 11 2020
17 02 2021
17 02 2021
03 02 2021
17 02 2021
24 03 2021
30 12 2020
09 12 2020
03 03 2021
24 02 2021
17 02 2021
24 02 2021
17 02 2021
30 12 2020
10 03 2021
07 04 2021
03 03 2021
17 02 2021
03 03 2021
03 03 2021
06 01 2021
24 02 2021
03 03 2021
24 02 2021
25 11 2020
03 03 2021
03 03 2021
23 12 2020
24 02 2021
02 12 2020
07 04 2021
30 12 2020
24 03 2021
10 03 2021
17 02 2021
17 02 2021
03 02 2021
07 04 2021
24 03 2021
28 04 2021
24 02 2021
31 03 2021
31 03 2021
11 11 2020
24 03 2021
03 03 2021
10 03 2021
24 02 2021
24 02 2021
17 03 2021
28 04 2021
06 01 2021
17 02 2021
31 03 2021
10 03 2021
03 03 2021
24 02 2021
24 02 2021
17 03 2021
28 04 2021
31 03 2021
07 04 2021
10 03 2021
17 02 2021
06 01 2021

Nr 23/2021
2020/47
2021/15
2020/47
2021/07
2021/07
2021/05
2021/07
2021/12
2020/53
2020/50
2021/09
2021/08
2021/07
2021/08
2021/07
2020/53
2021/10
2021/14
2021/09
2021/07
2021/09
2021/09
2021/01
2021/08
2021/09
2021/08
2020/48
2021/09
2021/09
2020/52
2021/08
2020/49
2021/14
2020/53
2021/12
2021/10
2021/07
2021/07
2021/05
2021/14
2021/12
2021/17
2021/08
2021/13
2021/13
2020/46
2021/12
2021/09
2021/10
2021/08
2021/08
2021/11
2021/17
2021/01
2021/07
2021/13
2021/10
2021/09
2021/08
2021/08
2021/11
2021/17
2021/13
2021/14
2021/10
2021/07
2021/01

EP 2992017 B1
EP 2997145 B1
EP 3034430 B1
EP 3055331 B1
EP 3071538 B1
EP 3079666 B1
EP 3082829 B1
EP 3093011 B1
EP 3103317 B1
EP 3103469 B1
EP 3112783 B1
EP 3113883 B1
EP 3116887 B1
EP 3117766 B1
EP 3125001 B1
EP 3126540 B1
EP 3140545 B1
EP 3162936 B1
EP 3164522 B1
EP 3174167 B1
EP 3184001 B1
EP 3212208 B1
EP 3218190 B1
EP 3243420 B1
EP 3245695 B1
EP 3246782 B1
EP 3265615 B1
EP 3272225 B1
EP 3272992 B1
EP 3280261 B1
EP 3286198 B1
EP 3301447 B1
EP 3310060 B1
EP 3311257 B1
EP 3311685 B1
EP 3318255 B1
EP 3331358 B1
EP 3331610 B1
EP 3336513 B1
EP 3356326 B1
EP 3358041 B1
EP 3358668 B1
EP 3380797 B1
EP 3383766 B1
EP 3385360 B1
EP 3390038 B1
EP 3395263 B1
EP 3412290 B1
EP 3422499 B1
EP 3447070 B1
EP 3453063 B1
EP 3455185 B1
EP 3463214 B1
EP 3463773 B1
EP 3465987 B1
EP 3473112 B1
EP 3478348 B1
EP 3498719 B1
EP 3512344 B1
EP 3513654 B1
EP 3516147 B1
EP 3519252 B1
EP 3519416 B1
EP 3521740 B1
EP 3523217 B1
EP 3528494 B1
EP 3545188 B1

Nr 23/2021
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

10 03 2021
24 02 2021
24 02 2021
03 03 2021
17 02 2021
10 03 2021
10 03 2021
07 04 2021
31 03 2021
31 03 2021
24 02 2021
03 03 2021
10 03 2021
12 05 2021
03 03 2021
03 03 2021
20 01 2021
24 03 2021
24 03 2021
17 03 2021
24 02 2021
03 03 2021
24 02 2021
10 03 2021
07 04 2021
03 03 2021
24 02 2021
07 04 2021
31 03 2021
03 03 2021
21 04 2021
14 04 2021
24 03 2021
18 11 2020
03 03 2021
17 02 2021
21 04 2021
17 02 2021
24 02 2021
10 03 2021
14 04 2021
21 04 2021
07 04 2021
21 04 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021/10
2021/08
2021/08
2021/09
2021/07
2021/10
2021/10
2021/14
2021/13
2021/13
2021/08
2021/09
2021/10
2021/19
2021/09
2021/09
2021/03
2021/12
2021/12
2021/11
2021/08
2021/09
2021/08
2021/10
2021/14
2021/09
2021/08
2021/14
2021/13
2021/09
2021/16
2021/15
2021/12
2020/47
2021/09
2021/07
2021/16
2021/07
2021/08
2021/10
2021/15
2021/16
2021/14
2021/16

EP 3546215 B1
EP 3558704 B1
EP 3560046 B1
EP 3560281 B1
EP 3566926 B1
EP 3571343 B1
EP 3575293 B1
EP 3585874 B1
EP 3586045 B1
EP 3586399 B1
EP 3589857 B1
EP 3592193 B1
EP 3592621 B1
EP 3604527 B1
EP 3609567 B1
EP 3621779 B1
EP 3628765 B1
EP 3630098 B1
EP 3631037 B1
EP 3632912 B1
EP 3635895 B1
EP 3638698 B1
EP 3641735 B1
EP 3643041 B1
EP 3645926 B1
EP 3647010 B1
EP 3656631 B1
EP 3662932 B1
EP 3663500 B1
EP 3665349 B1
EP 3669960 B1
EP 3675302 B1
EP 3675501 B1
EP 3677214 B1
EP 3680425 B1
EP 3690581 B1
EP 3690900 B1
EP 3692781 B1
EP 3693643 B1
EP 3693712 B1
EP 3697183 B1
EP 3728847 B1
EP 3738798 B1
EP 3745067 B1

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

1945573
1945665
1945673
1946287
1946343
1946345
1946968
1947712
1948501
1948533
1948643

2019 10 26
2019 10 20
2019 11 13
2019 10 27
2019 11 10
2019 11 10
2020 01 18
2019 12 16
2019 11 20
2019 10 13
2019 10 16

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 2333413 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia; Joban Joint Power Co., Ltd., Tokyo,
Japonia; Hokkaido Electric Power Company, Incorporated, Sapporo, Japonia; Tohoku Electric Power Company, Inc., Sendai, Japonia;
The Tokyo Electric Power Company, Incorporated, Tokyo, Japonia;
Chubu Electric Power Co., Inc., Nagoya, Japonia; Hokuriku Electric
Power Company, Toyama, Japonia; The Kansai Electric Power Co.,
Inc., Osaka, Japonia; The Chugoku Electric Power Co., Inc., Hiroshima, Japonia; Shikoku Electric Power Co., Inc., Takamatsu, Japonia;
Kyushu Electric Power Co., Inc., Fukuoka, Japonia; Electric Power
Development Co., Ltd., Tokyo, Japonia; Central Research Institute
of Electric Power Industry, Tokyo, Japonia Wpisano: Electric Power
Development Co., Ltd., Tokyo, Japonia; The Kansai Electric Power
Co., Inc., Osaka, Japonia; The Tokyo Electric Power Company, Incorporated, Tokyo, Japonia; The Chugoku Electric Power Co., Inc.,
Hiroshima, Japonia; Joban Joint Power Co., Ltd., Tokyo, Japonia;
Hokkaido Electric Power Company, Incorporated, Sapporo, Japonia; Tohoku Electric Power Company, Inc., Sendai, Japonia; Chubu
Electric Power Co., Inc., Nagoya, Japonia; Hokuriku Electric Power
Company, Toyama, Japonia; Shikoku Electric Power Co., Inc., Takamatsu, Japonia; Kyushu Electric Power Co., Inc., Fukuoka, Japonia;
Central Research Institute of Electric Power Industry, Tokyo, Japonia; Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2246116 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2520351 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2320049 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2561919 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2644255 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2647418 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2660511 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2684595 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2689821 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
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Nr 23/2021

(11) 2689822 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia

OGŁOSZENIA

(11) 2716349 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia

OŚWIADCZENIA
O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)

(11) 2722097 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia

PATENTY EUROPEJSKIE

(11) 2679898 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 3077669 A. Wykreślono: Rolawind GmbH, Mülheim a.d.
Ruhr, Niemcy Wpisano: ROLAWIND GmbH, Eckernförde, Niemcy
(11) 3293641 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3306866 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3306562 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town,
Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies Co., Ltd.,
George Town, Kajmany
(11) 3373516 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3373626 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3555796 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3552132 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3586474 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał)
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego z adresem.
(T3) (11) 3231929 (22) 2017 03 31 02/2020
(-)
2019 11 20
(54) Urządzenie dla pralki automatycznej i pralka automatyczna
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy

ZŁOŻONE WNIOSKI O UDZIELENIE
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 1971601
(54) Pochodne N4-fenylo-chinazolino-4-aminy i związki pokrewne
jako inhibitory receptorowych kinaz tyrozynowych ErbB typu I do
leczenia chorób cechujących się nadmierną proliferacją komórek
(21) 0690 (22) 2021 08 02
(71) Array Biopharma Inc., BOULDER (US)
(93) EU/1/20/1526 2021 02 12 TUKYSA - TUKATYNIB
(T3) (68) 3434346
(54) OCZYSZCZONE AKTYWNE POLIPEPTYDY LUB IMMUNOKONIUGATY
(21) 0691 (22) 2021 08 03
(71) Medimmune Limited, CAMBRIDGE (GB)
(93) EU/1/20/1522 2021 02 09 LUMOXITI - MOKSETUMOMAB PASUDOTOKS
(T3) (68) 2525834
(54) HORMONY WZROSTU O PRZEDŁUŻONEJ SKUTECZNOŚCI IN-VIVO
(21) 0692 (22) 2021 08 13
(71) Novo Nordisk Health Care AG, ZURYCH (CH)
(93) EU/1/20/1501 2021 04 06 SOGROYA - SOMAPACYTAN
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 132 do nr 72 142)

(Y1) (11) 72141
(41) 2020 12 14
(51) A47C 7/00 (2006.01)
A47C 5/14 (2006.01)
(21) 128324
(22) 2019 06 06
(72) MARCHEWKA STANISŁAW, Wilków Średzki (PL);
MARCHEWKA-GÓRECKA EMILIA, Wilków Średzki (PL)
(73) SCHODY PODŁOGI WNĘTRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrowice (PL)
(54) Krzesło
(Y1) (11) 72137
(41) 2021 04 06
(51) B28B 17/00 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B28B 3/00 (2006.01)
(21) 128604
(22) 2019 09 30
(72) KOPYT PAWEŁ, Maków (PL)
(73) POLBLAT KOPYT SPÓŁKA JAWNA, Maków (PL)
(54) Blat produkcyjny
(Y1) (11) 72138
(41) 2021 04 06
(51) B28B 17/00 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B28B 3/00 (2006.01)
(21) 128605
(22) 2019 09 30

(72) KOPYT PAWEŁ, Maków (PL)
(73) POLBLAT KOPYT SPÓŁKA JAWNA, Maków (PL)
(54) Blat produkcyjny
(Y1) (11) 72140
(41) 2020 11 16
(51) B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
(21) 128263
(22) 2019 05 09
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania
(Y1) (11) 72139
(41) 2020 11 16
(51) B65D 71/70 (2006.01)
B65D 19/44 (2006.01)
(21) 128262
(22) 2019 05 09
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój przekładki paletowej
(Y1) (11) 72134
(41) 2020 04 06
(51) B68G 15/00 (2006.01)
B30B 9/32 (2006.01)
(21) 127664
(22) 2018 09 25
(72) CUDO KAZIMIERZ, Swarzędz (PL)
(73) JAŚKOWIAK SŁAWOMIR REXEL FIRMA PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL);
JAŚKOWIAK ANETA REXEL FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(54) Prasa modułowa do tapicerowania, zwłaszcza siedzisk meblowych
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(Y1) (11) 72142
(41) 2020 01 02
(51) F23H 17/12 (2006.01)
F23H 11/12 (2006.01)
(21) 128327
(22) 2019 06 06
(72) GAWEŁ ŁUKASZ, Kraków (PL)
(73) PBSR TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Segment rusztowiny piecowej, zwłaszcza segment przesuwnego szeregu, przemieszczonych schodkowo względem siebie płyt
rusztowych
(Y1) (11) 72132
(41) 2019 02 25
(51) F25B 17/08 (2006.01)
(62) 422532
(21) 128907
(22) 2017 08 11
(72) KRZYWAŃSKI JAROSŁAW, Częstochowa (PL); GRABOWSKA
KAROLINA, Jaskrów (PL); SOSNOWSKI MARCIN, Konopiska (PL);
PRAUZNER TOMASZ, Częstochowa (PL); NOWAK WOJCIECH,
Częstochowa (PL)
(73) UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa (PL)
(54) Zespół adsorpcyjny urządzenia chłodniczego
(Y1) (11) 72136
(41) 2017 11 20
(51) G01N 3/00 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
(62) 417774
(21) 128405
(22) 2016 06 30
(72) BIER ANDRZEJ, Zabrze (PL); BIER KRZYSZTOF,
Świętochłowice (PL); NIEROBISZ ANDRZEJ, Zabrze (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL); BIER
ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO PRODUKCYJNE
NOVASTER SPÓŁKA CYWILNA, Zabrze (PL); SMOLKA-BIER
TERESA PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO PRODUKCYJNE
NOVASTER SPÓŁKA CYWILNA, Zabrze (PL); BIER KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE SILLOG,
Zabrze (PL)
(54) Iglica naciskająca
(Y1) (11) 72133
(41) 2020 12 28
(51) G01N 29/22 (2006.01)
(21) 128374
(22) 2019 06 26
(72) DANIELEWSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOZIOŁEK SEBASTIAN,
Sieradz (PL); KAMIŃSKA NATASZA, Rawicz (PL); STOCKI PIOTR,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Uchwyt, zwłaszcza do mocowania czujnika ultradźwiękowego
na lampie szczelinowej
(Y1) (11) 72135
(41) 2021 01 11
(51) H01R 13/46 (2006.01)
H01R 13/502 (2006.01)
(21) 128400
(22) 2019 07 08
(72) BOGDAŃSKI DARIUSZ, Łódź (PL); GUZDEK TOMASZ
STANISŁAW, Konstantynów Łódzki (PL)
(73) BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Złączowe gniazdo panelowe

Nr 23/2021

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

72141
72141*
72137
72137*
72137*
72138
72138*
72138*
72134*
72140
72140*

B65D 71/70 (2006.01)
B65D 19/44 (2006.01)
B68G 15/00 (2006.01)
F23H 17/12 (2006.01)
F23H 11/12 (2006.01)
F25B 17/08 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 29/22 (2006.01)
H01R 13/46 (2006.01)
H01R 13/502 (2006.01)

72139
72139*
72134
72142
72142*
72132
72136
72136*
72133
72135
72135*

A47C 7/00 (2006.01)
A47C 5/14 (2006.01)
B28B 17/00 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B28B 3/00 (2006.01)
B28B 17/00 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B28B 3/00 (2006.01)
B30B 9/32 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

72132
72133
72134
72135
72136
72137

F25B 17/08 (2006.01)
G01N 29/22 (2006.01)
B68G 15/00 (2006.01)
H01R 13/46 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
B28B 17/00 (2006.01)

72138
72139
72140
72141
72142

B28B 17/00 (2006.01)
B65D 71/70 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
A47C 7/00 (2006.01)
F23H 17/12 (2006.01)

Nr 23/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

15

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

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
UDZIELONE PRAWA

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

26-05
(11) 27316
(22) 2021 06 02
ŻYDOWSKI PIOTR, Gdańsk (PL)
ŻYDOWSKI PIOTR
Lampa

(21) 29801

(od nr 27 314 do nr 27 323)
(51) 19-08
(11) 27314
(22) 2021 04 23
(21) 29660
(73) ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo (PL)
(72) GOSTYŃSKA BEATA
(54) Etykieta opakowania artykułów spożywczych
(55)
(51) 02-01
(11) 27317
(22) 2021 01 05
(21) 29263
(73) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ
(54) Majtki
(55)

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

26-05
(11) 27315
(22) 2021 06 02
ŻYDOWSKI PIOTR, Gdańsk (PL)
ŻYDOWSKI PIOTR
Lampa ścienna

(21) 29802

(51) 02-01
(11) 27318
(22) 2021 01 05
(21) 29264
(73) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ
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(54) Majtki
(55)

(51) 25-01
(11) 27319
(22) 2021 06 01
(21) 29786
(73) PNR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bilcza (PL)
(72) MILCARZ PIOTR, NOSEK ROBERT
(54) Bloczek balastowy do montażu paneli fotowoltaicznych
(55)

(51) 26-05
(11) 27320
(22) 2021 05 25
(21) 29774
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(72) JĘDRZAK MARCIN, OSTROWSKA PATRYCJA
(54) Lampa
(55)

Nr 23/2021

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

29-02
(11) 27321
(22) 2020 04 23
BOCHENEK JAKUB TUBAN, Jaworzno (PL)
BOCHENEK JAKUB
Osłona twarzy

(21) 28541

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

02-04
(11) 27322
FILUK PAWEŁ, Kraków (PL)
FILUK PAWEŁ
Podeszwy

(21) 29742

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

03-01
(11) 27323
(22) 2021 05 18
(21) 29746
2020 12 02
WIPO99879 970073932
(WO)
Chanel SARL, Genewa (CH)
NITSCH MARIANNA
Torebki

(22) 2021 05 13

Nr 23/2021
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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 341 831 do nr 342 050)

i obrzeża betonowe, kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe dla
podłoży z kostki brukarskiej, wszystkie wymienione artykuły jako
barwione i w kolorze naturalnego betonu, płyty betonowe, płyty
o strukturze kamienia, płyty kamienne i z kamienia sztucznego, płyty
o strukturze kamienia w technologii wet-cast, płyty chodnikowe, korytka ściekowe betonowe, elementy betonowe murów oporowych,
terakota, granit i wyroby z granitu, kamień, niemetalowe materiały
nawierzchniowe.

(111) 341831
(220) 2020 11 26
(210) 521422
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 01
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMPERIO
(510), (511) 19 mozaikowe kształtki brukarskie z betonu szlachetnego i z kamienia szlachetnego, palisady betonowe, krawężniki
i obrzeża betonowe, kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe dla
podłoży z kostki brukarskiej, wszystkie wymienione artykuły jako
barwione i w kolorze naturalnego betonu, płyty betonowe, płyty
o strukturze kamienia, płyty kamienne i z kamienia sztucznego, płyty
o strukturze kamienia w technologii wet-cast, płyty chodnikowe, korytka ściekowe betonowe, elementy betonowe murów oporowych,
terakota, granit i wyroby z granitu, kamień, niemetalowe materiały
nawierzchniowe.

(111) 341833
(220) 2020 11 26
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) KUSINA MICHAŁ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atr wear
(540)

(111) 341832
(220) 2020 11 26
(210) 521423
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 01
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAGO
(510), (511) 19 mozaikowe kształtki brukarskie z betonu szlachetnego i z kamienia szlachetnego, palisady betonowe, krawężniki

(531) 26.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 341834
(220) 2020 11 26
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) INTER FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 521426

(210) 521427
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DriveSelect
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13, 27.05.17
(510), (511) 12 samochody, w szczególności używane, części i akcesoria do samochodów, nowe i używane samochody, 35 usługi
świadczone w ramach handlu detalicznego pojazdami, mianowicie
zakup, sprzedaż i odsprzedaż pojazdów na rzecz innych osób, usługi sprzedaży detalicznej samochodów, w szczególności używanych,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, związanych z pojazdami samochodowymi, w szczególności używanymi,
usługi doradcze i specjalistyczne konsultacje biznesowe związane
z promocją, produkcją, zapewnieniem, dystrybucją, importem, eksportem, sprzedażą, utrzymaniem, odnawianiem i naprawą pojazdów
samochodowych, części i akcesoriów do nich, usługi pośrednictwa
handlowego w zakresie zakupu, sprzedaży i odsprzedaży samochodów, prezentacja i pokazy produktów we wszelkich środkach
przekazu w celu sprzedaży detalicznej pojazdów samochodowych,
w szczególności używanych, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych na rzecz innych osób w zakresie pojazdów samochodowych, w szczególności używanych.
(111) 341835
(220) 2020 11 26
(210) 521431
(151) 2021 04 30
(441) 2021 01 11
(732) CHWAST AGNIESZKA OSK KAMELEON, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMELEON
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski, fioletowy, czerwony, biały,
czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 41 szkolenie kierowców.
(111) 341836
(220) 2020 11 27
(210) 521432
(151) 2021 04 30
(441) 2021 01 11
(732) CHWAST AGNIESZKA OSK KAMELEON, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, biały,
czarny, fioletowy, szary
(531) 03.11.10, 03.11.24, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenie kierowców.
(111) 341837
(220) 2020 11 25
(210) 521434
(151) 2021 05 28
(441) 2021 01 11
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŁOWICZ DŻEMOLADA
(510), (511) 29 desery owocowe, dżemy, galaretki, kompoty, pasty
owocowe, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe,
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kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, konserwy z owocami, krojone
owoce, marmolada, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych
orzechów, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, owoce
aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania, pasta z owoców, pasty do smarowania
składające się głównie z owoców, przetworzone owoce, pokrojone
owoce, proszki owocowe, przeciery owocowe, przekąski na bazie
owoców, przekąski z owoców, przetwory owocowe [dżemy], sałatki
owocowe, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie nadzienia z owoców, 30 artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako
podstawowy składnik], budynie deserowe, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, desery czekoladowe, desery z muesli, gotowe
desery [wyroby cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe
desery [na bazie czekolady], gotowe sosy, kremy czekoladowe, kremy
na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe
do smarowania, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy
(słodycze), musy (wyroby cukiernicze), nielecznicze wyroby cukiernicze, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty z czekolady i orzechów
do smarowania kanapek, pasty czekoladowe [do smarowania], polewy cukiernicze, polewy do lodów, preparaty na bazie kakao, preparaty z kakao, produkty na bazie czekolady, przekąski składające się
głównie z wyrobów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla
celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe, słodycze gotowane, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze
o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodycze zawierające owoce, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, sos czekoladowy, sosy, sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy
i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze płynne, wyroby z kakao,
wyroby cukiernicze zawierające dżem, żelki.

(111) 341838
(220) 2020 11 27
(210) 521442
(151) 2021 05 06
(441) 2021 01 18
(732) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kk CONNECT
(510), (511) 9 systemy składające się z czujników, mikrofonu, głośnika,
urządzenia elektronicznego zbierającego dane oraz aplikacji mobilnej, służące do monitorowania obecności dziecka w produkcie dziecięcym, temperatury dziecka, temperatury otoczenia dziecka oraz
komunikacji ustnej z dzieckiem, systemy urządzeń i aplikacji mobilnej służące do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji
z nim, systemy urządzeń i aplikacji mobilnej służące do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, do stosowania
w następujących produktach dziecięcych: wózki dziecięce, wózki
dziecięce spacerowe, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, rowerki biegowe jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy,
trycykle jako pojazdy, meble, leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesła dla dzieci, łóżka dla dzieci, kosze do noszenia
dzieci, maty do spania, kojce, mobilne aplikacje do monitorowania
obecności dziecka w produkcie dziecięcym, temperatury dziecka,
temperatury otoczenia dziecka oraz komunikacji ustnej z dzieckiem,
czujniki obecności dziecka w produkcie, urządzenia do wykrywania
obecności dziecka w produkcie, czujniki ruchu fizycznego, urządzenia
do wykrywania ruchu fizycznego, czujniki temperatury, urządzenia
do pomiaru temperatury, mikrofony, głośniki, walkie-talkie, 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce zawierające system urządzeń i aplikacji
mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, wózki dziecięce spacerowe, wózki dziecięce spacerowe
zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący
do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, rowery, rowery, zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący
do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, ro-
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werki biegowe jako pojazdy, rowerki biegowe jako pojazdy zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania
dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, hulajnogi jako pojazdy,
hulajnogi jako pojazdy zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji
z nim, trycykle jako pojazdy, trycykle jako pojazdy zawierające system
urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego
otoczenia i komunikacji z nim, 20 meble, meble zawierające system
urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego
otoczenia i komunikacji z nim, leżaczki dziecięce typu bujaki, leżaczki
dziecięce typu bujaki zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji
z nim, elektryczne leżaczki dziecięce typu bujaki, elektryczne leżaczki
dziecięce typu bujaki zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, chodziki dla dzieci, chodziki dla dzieci zawierające system
urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka,
jego otoczenia i komunikacji z nim, kojce, kojce zawierające system
urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego
otoczenia i komunikacji z nim, maty do spania, maty do spania zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, krzesełka dla dzieci,
krzesełka dla dzieci zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej
służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji
z nim, wysokie krzesła dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania
dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, krzesła, krzesła zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania
dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, siedziska, siedziska zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, zestawy krzeseł,
zestawy krzeseł zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim,
kosze do noszenia dzieci, kosze do noszenia dzieci zawierające system
urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego
otoczenia i komunikacji z nim, łóżeczka dziecięce, łóżeczka dziecięce,
zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, łóżeczka turystyczne dla dzieci, łóżeczka turystyczne dla dzieci, zawierające system
urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego
otoczenia i komunikacji z nim, kołyski, kołyski, zawierające system
urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego
otoczenia i komunikacji z nim, przenośne kołyski, przenośne kołyski,
zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, łóżeczka koszyki
dla dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci, zawierające system urządzeń
i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia
i komunikacji z nim, łóżka, łóżka, zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, przenośne łóżka dla niemowląt, przenośne łóżka dla
niemowląt, zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący
do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim.

(111) 341839
(220) 2020 11 27
(210) 521448
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Big Effect
(540)

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary,
jasnoszary, ciemnoszary
(531) 01.01.02, 01.01.13, 01.01.14, 24.15.01, 24.15.13, 26.01.03,
26.01.18, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 3 środki czyszczące, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do użytku domowego w spreju, środki
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czyszczące do kamienia, środki do czyszczenia toalet, środki do zmywania naczyń, preparaty czyszczące używane w zmywarkach, płyny
do mycia szyb i szkła, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania.

(111) 341840
(220) 2020 11 27
(210) 521456
(151) 2021 05 17
(441) 2021 01 11
(732) BARYŁA MACIEJ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DJ JaRo
(510), (511) 41 didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, imprezy taneczne, imprezy kulturalne, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe,
zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora).
(111) 341841
(220) 2020 11 26
(210) 521457
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 11
(732) DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobra energia DLA OLSZTYNA
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa, rozbudowa oraz rekonstrukcja elektrociepłowni, budowa, rozbudowa oraz rekonstrukcja instalacji termicznego przetwarzania odpadów, budowa infrastruktury związanej z elektrociepłownią i instalacją termicznego przetwarzania odpadów,
usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z budową
elektrociepłowni i spalarni odpadów oraz infrastruktury z nią związanej, usługi budowlane, remontowo-budowlane, usługi naprawcze
w zakresie maszyn i urządzeń dla elektrociepłowni oraz spalarni odpadów, nadzór nad budową elektrociepłowni, instalacji termicznego
przetwarzania odpadów i infrastruktury z nią związanej, 39 wytwarzanie ciepła i energii, magazynowanie towarów i odpadów związanych z wytwarzaniem oraz produkcją ciepła i energii, zaopatrywanie
w energię elektryczną oraz cieplną, usługi informacyjne obejmujące
swoim zakresem powyższe usługi, 40 wytwarzanie i produkcja energii cieplnej, wytwarzanie i produkcja energii elektrycznej, utylizacja
odpadów, spalanie i przetwarzanie odpadów.
(111) 341842
(220) 2020 11 26
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) SKĄPSKI JAKUB VENON, Bukowe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENON
(540)

(210) 521458

(531) 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe skrzynki pocztowe, inteligentne metalowe skrzynki pocztowe, metalowy osprzęt do: mebli, drzwi i okien,
w tym uchwyty meblowe, relingi, zawiasy meblowe, klucze, wpusty
pod klucze, gałki, wieszaki, nóżki meblowe, klamki, szyldy do klamek,
konstrukcje stalowe, zamki, szyldy, prowadnice szufladowe, szuflady,
kosze, carga, kółka, rolki, złącza, opóźniacze, obrzeża, listwy, stelaże,
okucia meblowe, okucia budowlane, metalowe akcesoria łazienkowe,
metalowe elementy wyposażenia wnętrz, metalowe elementy wyposażenia pojazdów, metalowe elementy wyposażenia lodzi, metalowe
elementy wyposażenia przyczep kempingowych, metalowe elementy
wyposażenia sprzętu AGD, metalowe kabiny kąpielowe, barierki metalowe, boazeria metalowa, bramy metalowe, drobnica żelazna, drut
metalowy, drzwi i okna metalowe, futryny, okucia i ramy do drzwi
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i okien metalowe, zamki do drzwi i okien metalowe, wkładki podklamkowe, kłódki, konstrukcje metalowe, materiały budowlane metalowe,
odrzwia metalowe, ogrodzenia metalowe, okucia metalowe, parapety metalowe, płyty i płytki metalowe, metalowe rolki i prowadnice
do drzwi i okien przesuwnych, schody i stopnie schodów metalowe,
stropy, sufity i ścianki działowe metalowe, wykładziny metalowe, żaluzje metalowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, ogrodzenia metalowe, metalowe materiały na ogrodzenia, bramy metalowe, metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, modułowe wiaty
metalowe, kostka brukowa metalowa, 19 drewniane skrzynki pocztowe, inteligentne drewniane skrzynki pocztowe, balustrady, boazeria
drewniana, boazeria panelowa, boazeria niemetalowa, bramy niemetalowe, drzwi i okna niemetalowe, futryny, okucia i ramy do drzwi
i okien niemetalowe, glazura i terakota, klamki i zamki do drzwi i okien
niemetalowe, listwy do gzymsów niemetalowe, klepki niemetalowe,
listewki boazeryjne, listwy wykończeniowe niemetalowe, listwy podłogowe panelowe, listwy profilowe niemetalowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe, obudowy kominków, ogrodzenia niemetalowe,
panele ścienne, panele podłogowe, parapety niemetalowe, parkiet,
płyty i płytki niemetalowe, pokrycia niemetalowe ścian, okładziny
ścienne niemetalowe, niemetalowe rolki i prowadnice do drzwi i okien
przesuwnych, schody i stopnie schodów niemetalowe, stropy, sufity
i ścianki działowe niemetalowe, wykładziny niemetalowe, żaluzje niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe materiały
konstrukcyjne dla budownictwa, osprzęt do okien i drzwi niemetalowy, niemetalowe: drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne,
okna elewacyjne, okna dachowe, włazy dachowe, ramy okienne niemetalowe, okiennice niemetalowe, okucia drzwi i okien niemetalowe,
parapety niemetalowe, futryny i ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, żaluzje niemetalowe, drewno budowlane, szkło budowlane, niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, kamienie brukowe, kostka brukowa, świecąca kostka brukowa, kostka brukowa drewniana, podświetlana kostka brukowana, nie z metalu, kostka kamienna do brukowania
i układania nawierzchni, płyty betonowe, płyty brukowe, niemetalowe, drewniane deski tarasowe, budki ogrodowe z drewna, niemetalowe wiaty do przechowywania, zabudowania balkonowe niemetalowe, 35 sprzedaż, reklama i promocja: materiałów budowlanych
metalowych i niemetalowych, stolarki drzwiowej i okiennej, okuć budowlanych, bram i ogrodzeń oraz materiałów do wykończenia wnętrz,
skrzynek pocztowych, inteligentnych skrzynek pocztowych, usługi
sprzedaży towarów: niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
kamienie brukowe, kostka brukowa, płyty betonowe, płyty brukowe,
niemetalowe, drewniane deski tarasowe, budki ogrodowe z drewna,
niemetalowe wiaty do przechowywania, zabudowania balkonowe
niemetalowe, ogrodzenia metalowe, metalowe materiały na ogrodzenia, bramy metalowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne
wyroby metalowe, modułowe wiaty metalowe.

(111) 341843
(220) 2020 11 27
(151) 2021 05 17
(441) 2021 01 11
(732) KORNAK HUBERT, Stanisławów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOHNY SZALONY
(540)

(591) żółty, czarny, biały
(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13

(210) 521459
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(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów żywnościowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów żywnościowych
za pośrednictwem Internetu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi prowadzenia lokali gastronomicznych, w tym kawiarni,
bufetów, pubów, barów, barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi
(snack-bary), barów przekąskowych, restauracji, restauracji samoobsługowych, kafeterii, stołówek, przygotowywanie dań ( żywność,
napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line, restauracje oferujące dania na wynos, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów.

(111) 341844
(220) 2020 11 26
(210) 521460
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) SKĄPSKI JAKUB VENON, Bukowe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VENON
(510), (511) 6 metalowe skrzynki pocztowe, inteligentne metalowe
skrzynki pocztowe, metalowy osprzęt do: mebli, drzwi i okien, w tym
uchwyty meblowe, relingi, zawiasy meblowe, klucze, wpusty pod
klucze, gałki, wieszaki, nóżki meblowe, klamki, szyldy do klamek,
konstrukcje stalowe, zamki, szyldy, prowadnice szufladowe, szuflady,
kosze, carga, kółka, rolki, złącza, opóźniacze, obrzeża, listwy, stelaże,
okucia meblowe, okucia budowlane, metalowe akcesoria łazienkowe, metalowe elementy wyposażenia wnętrz, metalowe elementy
wyposażenia pojazdów, metalowe elementy wyposażenia lodzi, metalowe elementy wyposażenia przyczep kempingowych, metalowe
elementy wyposażenia sprzętu AGD, metalowe kabiny kąpielowe,
barierki metalowe, boazeria metalowa, bramy metalowe, drobnica żelazna, drut metalowy, drzwi i okna metalowe, futryny, okucia
i ramy do drzwi i okien metalowe, zamki do drzwi i okien metalowe,
wkładki podklamkowe, kłódki, konstrukcje metalowe, materiały budowlane metalowe, odrzwia metalowe, ogrodzenia metalowe, okucia metalowe, parapety metalowe, płyty i płytki metalowe, metalowe
rolki i prowadnice do drzwi i okien przesuwnych, schody i stopnie
schodów metalowe, stropy, sufity i ścianki działowe metalowe, wykładziny metalowe, żaluzje metalowe, zatrzaski drzwiowe metalowe,
ogrodzenia metalowe, metalowe materiały na ogrodzenia, bramy
metalowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby
metalowe, modułowe wiaty metalowe, kostka brukowa metalowa,
19 drewniane skrzynki pocztowe, inteligentne drewniane skrzynki
pocztowe, balustrady, boazeria drewniana, boazeria panelowa, boazeria niemetalowa, bramy niemetalowe, drzwi i okna niemetalowe,
futryny, okucia i ramy do drzwi i okien niemetalowe, glazura i terakota, klamki i zamki do drzwi i okien niemetalowe, listwy do gzymsów niemetalowe, klepki niemetalowe, listewki boazeryjne, listwy
wykończeniowe niemetalowe, listwy podłogowe panelowe, listwy
profilowe niemetalowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe, obudowy kominków, ogrodzenia niemetalowe, panele ścienne, panele
podłogowe, parapety niemetalowe, parkiet, płyty i płytki niemetalowe, pokrycia niemetalowe ścian, okładziny ścienne niemetalowe, niemetalowe rolki i prowadnice do drzwi i okien przesuwnych, schody
i stopnie schodów niemetalowe, stropy, sufity i ścianki działowe niemetalowe, wykładziny niemetalowe, żaluzje niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, niemetalowe materiały konstrukcyjne dla
budownictwa, osprzęt do okien i drzwi niemetalowy, niemetalowe:
drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, okna elewacyjne,
okna dachowe, włazy dachowe, ramy okienne niemetalowe, okiennice niemetalowe, okucia drzwi i okien niemetalowe, parapety niemetalowe, futryny i ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe
niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, żaluzje niemetalowe,
drewno budowlane, szkło budowlane, niemetalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, kamienie brukowe, kostka brukowa, świecąca kostka brukowa, kostka brukowa drewniana, podświetlana kostka
brukowana, nie z metalu, kostka kamienna do brukowania i układania
nawierzchni, płyty betonowe, płyty brukowe, niemetalowe, drewniane deski tarasowe, budki ogrodowe z drewna, niemetalowe wiaty do przechowywania, zabudowania balkonowe niemetalowe, 35
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sprzedaż, reklama i promocja: materiałów budowlanych metalowych
i niemetalowych, stolarki drzwiowej i okiennej, okuć budowlanych,
bram i ogrodzeń oraz materiałów do wykończenia wnętrz, skrzynek
pocztowych, inteligentnych skrzynek pocztowych, usługi sprzedaży
towarów: niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne,
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, kamienie brukowe, kostka brukowa, płyty betonowe, płyty brukowe,
niemetalowe, drewniane deski tarasowe, budki ogrodowe z drewna,
niemetalowe wiaty do przechowywania, zabudowania balkonowe
niemetalowe, ogrodzenia metalowe, metalowe materiały na ogrodzenia, bramy metalowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne
wyroby metalowe, modułowe wiaty metalowe.

(111) 341845
(220) 2020 11 28
(210) 521487
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 01
(732) SK LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Suplando
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, suplementy diety dla ludzi, preparaty dietetyczne i odżywcze, probiotyki (suplementy), białkowe
suplementy diety, mineralne suplementy diety, witaminowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, przeciwutleniające suplementy, 30 mąka i produkty zbożowe, niskokaloryczne produkty
zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, niskokaloryczne i/lub wysokoproteinowe wyroby piekarnicze, cukiernicze i słodycze, czekolada,
niskokaloryczne i/lub wysokoproteinowe produkty czekoladowe,
słodziki naturalne, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe, warzywne oraz soki owocowe, warzywne,
owocowo-warzywne, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, niskokaloryczne koncentraty i preparaty do sporządzania napojów. niskokaloryczne i/lub wysokoproteinowe preparaty
w proszku do sporządzania napojów, napoje energetyczne, napoje
izotoniczne, napoje proteinowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna,
w tym on-line, produktów spożywczych.
(111) 341846
(220) 2021 01 27
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 08
(732) TOWER OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOWER OFFICE
(540)

(210) 523705

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta,
Administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, Agencje informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama
pocztowa, Biura pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
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czej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotokopiowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Impresariat
w działalności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, Opracowywanie CV
dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów
typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych
lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama
typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie
wyciągów z konta, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla
nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi administracyjne w zakresie
skierowań lekarza, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi
aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu
detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe,
Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi umawiania
spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi
w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi wypełniania
zeznań podatkowych, Usługi związane z listami prezentów, Usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystrybu-
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torów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie
stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 36 Administrowanie domami czynszowymi, Agencje kredytowe, Agencje nieruchomości, Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Bankowość
online, Crowdfunding, Depozyty kosztowności, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Emisja
bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych, Faktoring, Finansowa wycena drewna na pniu, Finansowe
izby rozrachunkowe, Firmy windykacyjne, Fundusze inwestycyjne
wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel walutami
i wymiana walut, Informacja o ubezpieczeniach, Informacje finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing finansowy,
Maklerstwo, Notowania giełdowe, Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja
zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie
czynszu, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie
pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, Powiernictwo, Pożyczanie
pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, Sponsorowanie
finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi badań dotyczących finansów, Usługi banków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi
finansowania, Usługi funduszy zapomogowych, Usługi gwarancyjne,
Usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, Usługi gwarantowania ubezpieczeń
od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych,
Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie
świadczeń emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Weryfikacja czeków, Wycena antyków, Wycena biżuterii, Wycena dzieł sztuki, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena finansowa wełny, Wycena nieruchomości,
Wycena zbiorów numizmatycznych, Wycena znaczków, Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wynajem biur
do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej,
Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

(111) 341847
(220) 2021 01 27
(210) 523706
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 08
(732) TOWER OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOWER OFFICE
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta,
Admnistrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, Agencje informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania
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dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama
pocztowa, Biura pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotokopiowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Impresariat
w działalności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, Opracowywanie CV
dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów
typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych
lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama
typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie
wyciągów z konta, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla
nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi administracyjne w zakresie
skierowań lekarza, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi
aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu
detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe,
Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi umawiania
spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi
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w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi wypełniania
zeznań podatkowych, Usługi związane z listami prezentów, Usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie
stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 36 Administrowanie domami czynszowymi, Agencje kredytowe, Agencje nieruchomości, Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Bankowość
online, Crowdfunding, Depozyty kosztowności, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Emisja
bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych, Faktoring, Finansowa wycena drewna na pniu, Finansowe
izby rozrachunkowe, Firmy windykacyjne, Fundusze inwestycyjne
wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel walutami
i wymiana walut, Informacja o ubezpieczeniach, Informacje finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing finansowy,
Maklerstwo, Notowania giełdowe, Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja
zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie
czynszu, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie
pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, Powiernictwo, Pożyczanie
pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, Sponsorowanie
finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi badań dotyczących finansów, Usługi banków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi
finansowania, Usługi funduszy zapomogowych, Usługi gwarancyjne,
Usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, Usługi gwarantowania ubezpieczeń
od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych,
Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie
świadczeń emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Weryfikacja czeków, Wycena antyków, Wycena biżuterii, Wycena dzieł sztuki, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena finansowa wełny, Wycena nieruchomości,
Wycena zbiorów numizmatycznych, Wycena znaczków, Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wynajem biur
do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej,
Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

(111) 341848
(220) 2021 02 17
(210) 524768
(151) 2021 07 27
(441) 2021 03 29
(732) GARDEN SPOT INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogalinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) pixel GARDEN
(540)

(591) zielony, jasnozielony
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 21 Donice do roślin, Donice na rośliny, Donice z tworzyw
sztucznych, Doniczki do roślin, Doniczki na kwiaty, Kosze na kwiaty,
Kosze na rośliny, Miski na kwiaty, Pojemniki na kwiaty, Stojaki do roślin, Stojaki na kwiaty, Uchwyty na doniczki na kwiaty.
(111) 341849
(220) 2021 02 09
(210) 524423
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) BUSINESS INVESTMENT TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B/I/T BUSINESS INVESTMENT TRUST
(540)

(531) 07.05.08, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 Inwestycje kapitałowe,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 341850
(220) 2020 11 10
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) INVENA SPÓŁKA AKCYJNA, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inv
(540)

(210) 520754

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 6 materiały metalowe do instalacji sanitarnych i wodociągowych, metalowe materiały budowlane, 11 urządzenia i instalacje
do wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zasilania wodą
i celów sanitarnych, aparatura do pieców, aparatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych i urządzeń gazowych, armatura
łazienkowa i kuchenna, baterie łazienkowe i kuchenne, bidety, bojlery,
brodziki, deszczownie, dmuchawy, dozowniki na środki dezynfekujące
i odkażające do toalet, dywany podgrzewane elektrycznie, elementy
grzejne, elementy do urządzeń do wytwarzania pary, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, zasilania wodą i celów sanitarnych, filtry powietrza, fontanny, grzejniki, instalacje centralnego ogrzewania i naczynia
zbiorcze do nich, instalacje i urządzenia do kąpieli, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, grzewcze, wentylacyjne i chłodnicze, instalacje,
armatura i przewody sanitarne, kabiny do łaźni tureckich ruchome,
kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, w tym kabiny prysznicowe
z hydromasażem, kabiny prysznicowe z sauną parową, a także sterowniki do nich, kanały kominowe do kotłów grzewczych oraz urządzenia
zasilające do kotłów grzewczych, kolektory słoneczne grzewcze, kotły
grzewcze, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, miski
klozetowe, natryski, nawilżacze do centralnego ogrzewania, osprzęt
do wanien, panele prysznicowe, pisuary, płuczki ustępowe i zbiorniki
do nich, podgrzewacze wody i powietrza, pompy ciepła, rury kotłowe
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do centralnego ogrzewania, sedesy, sterylizatory wody i/lub powietrza, umywalki, urządzenia do tworzenia wirów w wodzie, urządzenia
zasilające kotły grzewcze, ustępy przenośne, uszczelki do zaworów
wodociągowych, wanny łazienkowe i wyposażenie do nich, wanny z hydromasażem, wykładziny do wanien, wymienniki i zasobniki
ciepła, zasobniki pary, zaślepki do grzejników, zawory kanalizacyjne
i wodociągowe, zawory termostatyczne, zlewozmywaki, 17 armatura
do przewodów niemetalowa, przewody giętkie niemetalowe, osłony
niemetalowe i uszczelki do rur, złączki do rur niemetalowe, 19 granit,
marmur, surowiec ceramiczny, kabiny niemetalowe, konstrukcje niemetalowe basenów kąpielowych, materiały niemetalowe do instalacji
sanitarnych i wodociągowych, niemetalowe materiały budowlane,
przewody niemetalowe wodociągowe oraz do instalacji grzewczej,
parowej, chłodzącej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, rury niemetalowe wodociągowe, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe.

(111) 341851
(220) 2020 11 25
(210) 521338
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GREENBANOS
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie,
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariańskie,
pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów
mięsa, substytuty drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki
na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, hummus,
tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe produkty z warzyw,
kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, krojone warzywa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe,
mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy,
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski na bazie
mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wyroby mięsne, mięso gotowe
do spożycia, mięso gotowane, mięsa wędzone, suszone mięso, mięso
mrożone, mięso liofilizowane, mięso mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana
kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki,
krakersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone
produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki
smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, zioła do celów spożywczych, preparaty
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby
piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.
(111) 341852
(220) 2020 11 25
(210) 521361
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) WRÓBLEWSKI MAREK FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWA MAREK, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAREK Rok założenia 1979
(540)

(591) czerwony, czarny, biały, szary
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 28 gry, latające krążki (zabawki), palety do rzucania, piłki
do gier, pojazdy [zabawki], zabawki pluszowe i z tworzyw sztucznych, zabawki ruchome, zabawki muzyczne, zabawki dydaktyczne
(układanki), zabawki budowlane, zabawki w kształcie pojazdów, 35
sprzedaż na rzecz osób trzecich zabawek oraz akcesoriów meblowych takich jak zaślepki do rur i profili, stopki, śruby regulacyjne, regulatory wysokości do mebli biurowych i podkładek w sklepach detalicznych, w tym wielkopowierzchniowych oraz za pośrednictwem
sieci Internet, 39 usługi w zakresie składowania towarów i transportu
towarowego (przewóz ładunków), usługi w zakresie pośrednictwa
w transporcie, 40 usługi w zakresie obróbki metali, usługi w zakresie
przetwórstwa i obróbki tworzyw sztucznych, usługi doradcze w zakresie obróbki i przetwórstwa metali oraz tworzyw sztucznych.

(111) 341853
(220) 2020 11 26
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) MAJKA ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GLASTRODYNA
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 521391

(111) 341854
(220) 2020 11 26
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) WIŚNIEWSKI DAMIAN, Góra Kalwaria (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Płomyczuchy
(540)

(210) 521398

(591) różowy
(531) 13.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 4 świece i knoty do oświetlania, świece zapachowe,
lampki oliwne, lampki nocne (świeczniki), pachnący wosk, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, świec oraz wosku pachnącego, sprzedaż
za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych,
perfum, chemii gospodarczej, świec oraz wosku pachnącego, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży), prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, wynajmowanie nośników reklamowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, reklama telewizyjna, kreowanie
wizerunku, wystawy handlowe, zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi.
(111) 341855
(220) 2020 11 25
(210) 521399
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) MARCHLEWSKI MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE TIMO, Wągrowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bool
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 nożyczki fryzjerskie, nożyczki do włosów, maszynki
do golenia, maszynki do strzyżenia brody, etui na maszynki do golenia, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów, maszynki do strzy-
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żenia włosów, nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne karbownice do włosów, prostownice do włosów, elektryczne,
przybory do układania włosów, przybory ręczne do kręcenia włosów,
ręczne urządzenia do karbowania włosów, elektryczne przyrządy
do kręcenia włosów, elektryczne urządzenia do układania włosów,
elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, maszynki do strzyżenia włosów dla niemowląt, przybory do obcinania i usuwania
włosów, brzytwy, 21 grzebienie do włosów, pędzle do farbowania
włosów, miski do farbowania włosów, szczotki do włosów, szczotki
do stylizacji włosów gorącym powietrzem, buteleczki do nakładania
farby do włosów, dopasowane uchwyty na produkty do układania
włosów, dopasowywane półki na produkty do utrwalania włosów,
25 fartuchy fryzjerskie, peleryny fryzjerskie.

(111) 341856
(220) 2020 11 26
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROCKSTAR ENERGY DRINK RR ORIGINAL
(540)

(210) 521403

(591) czarny, biały, żółty
(531) 01.01.02, 01.01.10, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące.
(111) 341857
(220) 2020 11 26
(210) 521404
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) ALGORYTM DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Algorytm
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 35 badanie działalności gospodarczej i rynku, badanie rynku, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków,
opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja zarządzania
działalnością gospodarczą, outsourcing [doradztwo biznesowe],
planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu, usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi
w zakresie strategii rozwoju marki, doradztwo w zakresie wyceny
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zamówień sprzedaży, badania konsumenckie, badania rynku i analizy biznesowe, 42 analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, analiza
opracowywania produktu, analiza projektu produktu, projektowanie
i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, przeprowadzanie badań
jakościowych, testowanie produktów, usługi badawczo-rozwojowe,
usługi doradcze w zakresie testowania produktów, opracowywanie
nowych produktów, opracowywanie produktów konsumenckich,
opracowywanie produktów przemysłowych, prace badawcze nad
produktami, prace badawcze w zakresie opracowywania nowych
produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,
świadczenie usług badawczych, usługi badawcze, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi artystów grafików, badania
dotyczące projektowania, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie opracowywania produktów, opracowywanie produktów, opracowywanie
produktów dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
produktów, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, projektowanie graficzne, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie nowych produktów, projektowanie produktów,
projektowanie produktów konsumenckich, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie produktu [wzornictwo], sporządzanie raportów dotyczących projektowania, sporządzanie raportów projektowych, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi
doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi graficzne,
usługi projektowania na zamówienie, usługi w zakresie projektowania produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe
i projektowanie graficzne, usługi w zakresie projektowania.

(111) 341858
(220) 2020 12 17
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) ARCHE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHE
(540)

(210) 521405

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 37 budowanie nieruchomości, 43 usługi hotelowe, usługi
restauracji hotelowych, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach.
(111) 341859
(220) 2020 11 26
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) SIWIEC DAWID, Jadowniki Mokre (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N1O
(540)

(210) 521411

(531) 27.01.01, 27.05.21, 27.07.21, 27.05.17, 27.07.17
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, bielizna, odzież ciążowa, odzież damska, odzież
codzienna, odzież dla chłopców, odzież dla małych dzieci, odzież
do biegania, odzież do jazdy na motocyklu, odzież do spania, odzież
dziana, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież
futrzana, odzież gimnastyczna, odzież golfowa, inna niż rękawiczki,
odzież gotowa, odzież haftowana, odzież jedwabna, odzież kaszmi-
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rowa, odzież lniana, odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca,
odzież modelująca, odzież narciarska, odzież niemowlęca, odzież
nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież
ochronna zakładana na ubrania, odzież papierowa, odzież pluszowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież robocza,
odzież religijna, odzież skórzana, odzież skórzana dla motocyklistów,
odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa],
odzież surfingowa, odzież tkana, odzież treningowa, odzież w stylu
sportowym, odzież wełniana, odzież wiatroszczelna, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla
dziewcząt, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla niemowląt,
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, odzież z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież zawierająca
substancje odchudzające, odzież ze skóry, odzież żeglarska nieprzemakalna, stroje jednoczęściowe, stroje plażowe, stroje sportowe,
stroje przeciwdeszczowe, stroje wizytowe, ubrania codzienne.

(111) 341860
(220) 2020 11 25
(151) 2021 04 30
(441) 2021 01 11
(732) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWLIE
(540)

(210) 521412

(591) złoty
(531) 03.07.05, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.02, 26.11.01
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjna, suplementy diety dla zwierząt, leki weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej : leki i szczepionki
weterynaryjne, leki psychotropowe weterynaryjne, preparaty i artykuły weterynaryjne, preparaty bakteriobójcze i biobójcze, preparaty
witaminowe i probiotyczne dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, diety, karmy i akcesoria zoologiczne.
(111) 341861
(220) 2020 11 25
(210) 521415
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin 24 (IE)
(540) (znak słowny)
(540) DEOPIRAM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki psychotropowe, leki
przeciwdepresyjne.
(111) 341862
(220) 2020 11 26
(210) 521418
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) MESEK MAŁGORZATA NEKMA ALARM SYSTEM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) uniview
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt peryferyjny do komputerów, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, urządzenia do rozpoznawania twarzy, światła błyskowe [sygnały świetlne], wskaźniki elektroniczne emitujące światło, drogowe
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], wideofony, aparatura do komunikacji sieciowej, multipleksery wideo, urządzenia
monitorujące, elektryczne, odbiorniki audiowizualne, magnetowidy, kamery wideo, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
elektroniczne tablice wyświetlające, magnetowidy samochodowe,
kamery termowizyjne, kable koncentryczne, chipy [układy scalone],
ekrany wideo, alarmy, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, przyciski do dzwonków, zamki elektryczne, wykrywacze dymu, baterie
słoneczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 41 doradz-
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two w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych,
informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia
biznesowe, szkolenia dotyczące elektroniki, szkolenia komputerowe,
szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie
elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie przetwarzania
danych, szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, tłumaczenia, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami
pracowników, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], wypożyczanie symulatorów szkoleniowych.

(111) 341863
(220) 2020 11 26
(210) 521419
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) MESEK MAŁGORZATA NEKMA ALARM SYSTEM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nekma
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych
elektronicznych, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przekazywanie know-how
[szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia dotyczące elektroniki,
szkolenia komputerowe, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych,
szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, szkolenia
w zakresie przetwarzania danych, szkolenia z obsługi systemów
skomputeryzowanych, tłumaczenia, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie symulatorów szkoleniowych.
(111) 341864
(220) 2020 11 26
(210) 521420
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 01
(732) MESEK MAŁGORZATA NEKMA ALARM SYSTEM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) internec
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie loterii,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo-
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wanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia
biznesowe, szkolenia dotyczące elektroniki, szkolenia komputerowe,
szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie
elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia w zakresie obsługi
systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, tłumaczenia, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie symulatorów szkoleniowych.

(111) 341865
(220) 2020 11 26
(210) 521421
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 01
(732) MESEK MAŁGORZATA NEKMA ALARM SYSTEM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dahua
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie loterii,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia
biznesowe, szkolenia dotyczące elektroniki, szkolenia komputerowe,
szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie
elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia w zakresie obsługi
systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, tłumaczenia, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie symulatorów szkoleniowych.
(111) 341866
(220) 2020 12 17
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) GACEK PIOTR PAWEŁ, Stare Bystre (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CamPetrus
(540)

(210) 521259

(531) 14.05.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości-wynajem nieruchomości lub majątku.
(111) 341867
(220) 2020 11 24
(210) 521263
(151) 2021 05 21
(441) 2021 01 25
(732) DUDEK ALEKSANDER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE OLBUT, Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KERCH
(510), (511) 7 domowe elektryczne blendery, elektryczne krajalnice
do mięsa do użytku kuchennego, elektryczne maszynki do mielenia
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mięsa, elektryczne maszynki do mięsa, elektryczne maszyny domowe
do odkurzania, elektryczne maszyny obierające do przygotowywania
żywności, elektryczne mieszarki do ciasta, elektryczne miksery
do żywności, elektryczne miksery ręczne do użytku domowego, elektryczne młynki do kawy, elektryczne młynki do owoców, elektryczne
młynki do przypraw, elektryczne mopy parowe, elektryczne narzędzia
i przybory kuchenne, elektryczne odkurzacze ręczne, elektryczne
otwieracze do puszek, elektryczne prasowalnice do ubrań, elektryczne prasy do czosnku, elektryczne przyrządy kuchenne do siekania,
miksowania, wyciskania, elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, elektryczne sokowirówki, elektryczne spieniacze do mleka,
elektryczne trzepaczki do żywności, elektryczne urządzenia czyszczące do użytku domowego, elektryczne urządzenia do obierania warzyw, elektryczne urządzenia do krojenia żywności, elektryczne urządzenia do obierania owoców, elektryczne urządzenia kuchenne
do przygotowywania żywności [do celów innych niż gotowanie], elektryczne urządzenia rozdrabniające do żywności, elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, elektryczne zamiatarki do dywanów, elektryczne zgrzewarki do torebek, filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy,
magle parowe do tkanin [przenośne], maszynki do robienia makaronu
do użytku domowego, maszynki [młynki] elektryczne do przygotowania żywności, maszyny do krojenia warzyw, maszyny do krojenia żywności w plastry [elektryczne, kuchenne], maszyny do obierania warzyw, maszyny do przygotowywania żywności [elektryczne,
kuchenne], inne niż do gotowania, maszyny do siekania żywności
[elektryczne], maszyny do tarcia do użytku w gospodarstwie domowym, maszyny do ubijania żywności [elektryczne, do gospodarstwa
domowego], maszyny do wyciskania soku, maszyny elektryczne
do czyszczenia dywanów [za pomocą szamponu], maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów, maszyny kuchenne, elektryczne, maszyny przemysłowe do czyszczenia dywanów szamponem, maszyny
przemysłowe do odkurzania dywanów, miksery [urządzenia kuchenne], noże elektryczne i ostrzarki do noży, odkurzacze, odkurzacze bezprzewodowe, odkurzacze do celów domowych, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, odkurzacze elektryczne
i ich części, odkurzacze roboty, odkurzacze samochodowe, odkurzacze zasilane bateriami, które można ponownie naładować, odkurzacze
do suchych i mokrych zanieczyszczeń, osuszacze do sałaty [kuchenne
urządzenia elektryczne], otwieracze do nakrętek gwintowanych [maszyny], pakowarki żywności, prasowalnice, przyrządy do krojenia makaronu [maszyny], przyrządy do szatkowania żywności (elektryczne),
roboty kuchenne elektryczne, roboty sprzątające, sprężarki do klimatyzatorów powietrza, sprężarki do urządzeń klimatyzacyjnych, szatkownice do warzyw [maszyny], szczotki do odkurzaczy, separatory
[maszyny], torby do odkurzaczy, trzepaczki elektryczne [narzędzia],
ubijaczki elektryczne do użytku domowego, ugniatarki [elektryczne
maszyny kuchenne], urządzenia do cięcia mięsa, urządzenia do czyszczenia parą, przeznaczone do użytku domowego, urządzenia do krojenia jaj, urządzenia do mycia warzyw, urządzenia do obierania warzyw [maszyny], urządzenia do otwierania puszek, urządzenia do tarcia
warzyw, urządzenia do wyciskania owoców [elektryczne], urządzenia
elektryczne używane w kuchni do mielenia, węże do odkurzaczy, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, wyciskarki, wyciskarki soku,
zrobotyzowane separatory, 11 aparatura i maszyny do oczyszczania
powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, aparaty
jonizujące do oczyszczania powietrza, automaty do wyrobu chleba
do celów domowych, centralne urządzenia klimatyzacyjne, czajniki
do herbaty [elektryczne], dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie, domowe ekspresy do kawy [elektryczne], domowe filtry do wody
z kranu, domowe piekarniki, domowe płyty grzewcze, domowe szybkowary [elektryczne], domowe urządzenia klimatyzacyjne, domowy
rożen [elektryczny], dzbanki do filtrowania wody, dzbanki podgrzewane elektrycznie, elektryczne bezprzewodowe zaparzacze do kawy,
elektryczne domowe urządzenia do gotowania, elektryczne filtry
do kawy, elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone
do użytku domowego, elektryczne frytkownice bezolejowe, elektryczne garnki do duszenia, elektryczne garnki do gotowania warzyw
na parze, elektryczne grzejniki akumulacyjne, elektryczne grzejniki
wentylatorowe, elektryczne klimatyzatory, elektryczne kuchenki, elektryczne nawilżacze, elektryczne oczyszczacze powietrza, elektryczne
opiekacze, elektryczne patelnie do duszenia, elektryczne patelnie
do smażenia, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne płyty opiekające [urządzenia kuchenne], elektryczne promienniki ciepła [do użytku
domowego], elektryczne ręczne suszarki do włosów, elektryczne suszarki do żywności do użytku domowego, elektryczne tostery, elek-
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tryczne tostery z opiekaczem, elektryczne urządzenia chłodzące
do pomieszczeń [do użytku domowego], elektryczne urządzenia
do podgrzewania żywności, elektryczne urządzenia do pieczenia chleba, elektryczne urządzenia kuchenne do gotowania, elektryczne wentylatory bezłopatkowe, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne zaparzacze do kawy, elektryczne zaparzacze do herbaty, elementy
ogrzewania elektrycznego, filtry do kawy elektryczne, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry powietrza, fondue [urządzenia do gotowania], frytkownice, garnki elektryczne [do użytku domowego], gofrownice, grill, grille do gotowania, grzejniki
do pomieszczeń, induktory powietrza [klimatyzatory], induktory powietrza [wentylacja], instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, kawiarki elektryczne do celów
domowych, klimatyzatory, kuchenki do użytku domowego, kuchenny
sprzęt elektryczny, kuchenki mikrofalowe, nawilżacze, oczyszczacze
powietrza, osuszacze powietrza, odparowywacze, odwilżacze, ogrzewacze do pomieszczeń, opiekacze do kanapek, okapy zawierające
wentylatory wyciągowe, parowary elektryczne, parowniki, piekarniki
domowe, podróżne suszarki do włosów, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, prasowacze parowe, przenośne grzejniki elektryczne, przenośne klimatyzatory, przenośne urządzenia do wentylacji, przybory kuchenne elektryczne, sprzęt do gotowania,
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów,
suszarki do żywności, szybkowary elektryczne, urządzenia do gotowania, tostery, urządzenia do grillowania, urządzenia do oczyszczania
powietrza do celów domowych, urządzenia do odświeżania powietrza, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do podgrzewania żywności, urządzenia do popcornu, urządzenia do prażenia owoców, urządzenia do uzdatniania
powietrza, urządzenia elektryczne do gotowania na parze, urządzenia
i instalacje do wentylacji, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody,
urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia z pokrywką do opiekania, wentylatory do klimatyzacji, wentylatory do użytku domowego, wirniki
powietrzne do wentylacji, wyciągi wentylacyjne, wentylatory elektryczne, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pokazy towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, promowanie
towarów i usług osób trzecich w Internecie, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, publikowanie materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, skomputeryzowane usługi w zakresie
składania zamówień online, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, usługi
handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie
wyboru nabywanych towarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
urządzeń kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia,
zarządzanie w zakresie zamówień, zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, usługi importowo-eksportowe.

(111) 341868
(220) 2020 11 24
(210) 521265
(151) 2021 05 20
(441) 2021 01 25
(732) KAMIŃSKA JOANNA CONTROVERSY, Łódź (PL)

Nr 23/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMPLETED
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 341869
(220) 2020 11 24
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) ADEJUMO JULIA, Otwock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WHITE RAVEN
(510), (511) 45 usługi concierge.

(210) 521270

(111) 341870
(220) 2020 11 23
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) WIELGOŚ MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spoco
(540)

(210) 521271

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 18.01.21, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 drukowanie.
(111) 341871
(220) 2020 11 23
(151) 2021 05 04
(441) 2021 01 11
(732) OLSZEWSKI ALFRED KAJA, Łyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAJA OŚWIETLENIE
(540)

(210) 521276

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 13.01.11
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, lampy stojące.
(111) 341872
(220) 2020 11 24
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 11
(732) SKIBA PAWEŁ SKIBICAM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PACKMATIC POLSKA
(540)

(210) 521286

(591) zielony, niebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.21
(510), (511) 7 maszyny dozujące [inne niż automaty sprzedające],
maszyny do pakowania, maszyny do transportu liniowego, automaty przemysłowe stosowane do produkcji, zrobotyzowane maszyny
do etykietowania, pompy dozujące.

Nr 23/2021
(111) 341873
(220) 2020 11 24
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRON Click
(540)
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piłkowych, siatki do bramek do hokeja na lodzie, siatki do ogrodzenia
boisk, kortów i innych terenów sportowych, piłkochwyty zewnętrzne
i wewnętrzne, sprzęt sportowy, artykuły sportowe, sprzęt sportowy
na boiska zewnętrzne oraz sale sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, sprzęt sportowy do koszykówki, sprzęt sportowy do piłki
nożnej, sprzęt sportowy do piłki ręcznej, sprzęt sportowy do tenisa,
bramki do piłki nożnej oraz piłki ręcznej, piłki jako sprzęt sportowy, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, słupki
do mocowania siatki, haczyki do mocowania siaki, antenki do siatek
do gry w siatkówkę.

(210) 521312

(111) 341877
(220) 2020 11 25
(210) 521331
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GREENFURTERKI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie,
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie
warzyw, warzywa mrożone, krojone warzywa rosołowe, koncentraty
zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje
jadalne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso
i wyroby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa
wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso
mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki,
chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki,
placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw,
puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane,
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, zioła do celów spożywczych, preparaty
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż,
solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami,
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe ogrodzenie z siatki plecionej, siatki rolnicze do hamowania erozji, 28 siatki do celów sportowych, siatki polipropylenowe na wymiar, siatki sportowe do zawieszania na bramkach, słupkach i innych sprzętach sportowych na boiskach do gry,
siatki do bramek do gry w piłkę nożną, siatki tenisowe, siatki do badmintona, siatki do bramek, siatki do gry w piłkę siatkową, siatki do tenisa stołowego, siatki do gry w piłkę ręczną, siatki do sportowych gier

(111) 341878
(220) 2020 11 25
(210) 521335
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROŚLINÓWKI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie,
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie
warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki
warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa
na bazie warzyw, warzywa mrożone, krojone warzywa rosołowe,
koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup,
wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wyroby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso
gotowane, mięsa wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso
liofilizowane, mięso mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy,
surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachów, dachówki metalowe.
(111) 341874
(220) 2020 11 24
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME Click
(540)

(210) 521296

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachów, dachówki metalowe.
(111) 341875
(220) 2020 11 24
(210) 521308
(151) 2021 05 04
(441) 2021 01 11
(732) STAWARZ KRZYSZTOF KRISTRANS, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERTON
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 39 usługi transportowe, w tym załadunek, przewóz i wyładunek .
(111) 341876
(220) 2020 11 25
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 25
(732) TRANSNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulmierzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TransNet
(540)
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nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki,
krakersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone,
lasagna, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto
makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie
precle, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, zioła do celów spożywczych, preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso
w cieście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu,
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.

(111) 341879
(220) 2020 11 25
(210) 521336
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VEGÓWKI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie,
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie
warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki
warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa
na bazie warzyw, warzywa mrożone, krojone warzywa rosołowe,
koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup,
wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wyroby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso
gotowane, mięsa wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso
liofilizowane, mięso mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy,
surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki
nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki,
krakersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone,
lasagna, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto
makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie
precle, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, zioła do celów spożywczych, preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso
w cieście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu,
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.
(111) 341880
(220) 2020 11 23
(210) 521193
(151) 2021 05 12
(441) 2020 12 28
(732) CABAJ STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE MATEO, Dębica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Matuś
(510), (511) 29 gotowe dania z mięsa, gotowe dania warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone gotowe dania z warzywami, mięsem, rybami i owocami, mrożone wyroby garmażeryjne, chipsy ziemniaczane, chrupki owocowe, frytki, frytki ziemniaczane, hamburgery,
hamburgery z kurczaka, zapiekanki, suszone i gotowane owoce i warzywa, warzywa marynowane, warzywa w puszkach, przetwory
owocowe i warzywne, 30 gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, naleśniki, knedle, kartacze, pierożki, pyzy, hamburgery w bułkach, suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, pizza, pizze mrożone.
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(111) 341881
(220) 2020 11 20
(210) 521200
(151) 2021 05 07
(441) 2020 12 28
(732) KORPALSKI MARIUSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Korpalski
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowanie i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ekspertyzy i doradztwo w zakresie wyceny praw, usługi w zakresie tworzenia i rejestracji firm, administrowanie działalnością gospodarczą, 36
doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowe, doradztwo
podatkowe, konsultacje i doradztwo w zakresie usług finansowych,
usługi konsultingowe i doradcze dotyczące kwestii finansowych
i podatkowych, 45 usługi prawne, usługi arbitrażowe, badania prawne, usługi i doradztwo w zakresie prawa, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, pomoc świadczona przez prawników.
(111) 341882
(220) 2020 11 20
(210) 521203
(151) 2021 05 07
(441) 2020 12 28
(732) PRZYŁUCKI PAWEŁ ONEGARDEN, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONEGARDEN MEBLE OGRODOWE
(540)

(591) szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli ogrodowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami ogrodowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami
ogrodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zestawami
mebli ogrodowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z fotelami ogrodowymi, usługi sprzedaj detalicznej w związku ze stołami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stołami ogrodowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stolikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stolikami ogrodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z leżakami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z narożnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami ogrodowymi, usługi sprzedaj detalicznej w związku
z ławkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ławkami ogrodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sofami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z sofami ogrodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampami ogrodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojemnikami na lód, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z lampionami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami do ochrony drewna, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zestawami mebli ogrodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z fotelami ogrodowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze stołami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stołami ogrodowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stolikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stolikami ogrodowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z narożnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami ogrodowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ławkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ławkami ogrodowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z sofami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z sofami ogrodowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampami ogrodowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pojemnikami na lód, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampionami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami do ochrony drewna, usługi sprzedaży hurtowej w związku z leżakami.
(111) 341883
(220) 2020 11 23
(210) 521206
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) WAŚNIOWSKA VIKTORIA IWONA F.P.U.H., Gawłów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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pomieszczeń, wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, uroczystości, obsługa kempingów, organizowanie obozów dla młodzieży.

(111) 341886
(220) 2020 11 23
(210) 521211
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 18
(732) KAŁMUCKI MATEUSZ MP-TECHNIK, Witaszyczki (PL);
ŁĄCZNIAK PAWEŁ MP-TECHNIK, Witaszyczki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T mp-technik www.mp-technik.com.pl
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.07, 26.11.25, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie przyjęć–wesela
i inne, 43 usługi hotelowe, usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacja kwater, wynajmowanie
pomieszczeń, wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, uroczystości, obsługa kempingów, organizowanie obozów dla młodzieży.
(111) 341884
(220) 2020 11 20
(210) 521207
(151) 2021 05 07
(441) 2020 12 28
(732) SONER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORTHOFLEX
(510), (511) 5 folie polimerowe do produkcji aparatów ortodontycznych.
(111) 341885
(220) 2020 11 23
(210) 521209
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) WAŚNIOWSKA VIKTORIA IWONA F.P.U.H., Gawłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAWEŁ NIE CAŁKIEM ŚWIĘTY
(540)

(591) czerwony
(531) 02.01.01, 01.01.03, 26.01.03, 26.02.01, 26.03.04, 26.04.01,
26.04.03, 26.04.07, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie przyjęć–wesela
i inne, 43 usługi hotelowe, usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacja kwater, wynajmowanie

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary,
jasnoszary, ciemnoszary
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży takich towarów jak: drobne wyroby
żelazne, maszyny i części maszyn, agregaty prądotwórcze, narzędzia z napędem mechanicznym, elektrycznym lub pneumatycznym,
narzędzia ręczne, urządzenia i przyrządy pomiarowe, światłowody,
wszystkie powyższe usługi z wyłączeniem usług sprzedaży takich
towarów jak: okucia metalowe do sufitów podwieszanych, listwy
i kształtowniki metalowe dla potrzeb budownictwa, wyroby metalowe do użytku w budownictwie, produkty metalowe do użytku w budownictwie, metalowe materiały budowlane, 37 usługi w zakresie
naprawy, przeglądów i konserwacji maszyn, agregatów prądotwórczych, narzędzi z napędem innym niż ręczny, urządzeń i przyrządów
pomiarowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 341887
(220) 2020 11 23
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I-RET IN SIGHT
(540)

(210) 521216

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.11.12, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi podatkowe, doradztwo podatkowe, audyt podatkowy, usługi rachunkowe, audyt
rachunkowy, usługi w zakresie księgowości, audyt księgowy, usługi
biegłych rewidentów, przetwarzanie danych, komputerowe przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo
związane z przetwarzaniem danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, informacja o powyższych
usługach.
(111) 341888
(220) 2020 11 23
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 521217
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I-RET
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi podatkowe, doradztwo podatkowe, audyt podatkowy, usługi rachunkowe, audyt
rachunkowy, usługi w zakresie księgowości, audyt księgowy, usługi
biegłych rewidentów, przetwarzanie danych, komputerowe przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo
związane z przetwarzaniem danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, informacja o powyższych
usługach.
(111) 341889
(220) 2020 11 23
(210) 521218
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 18
(732) MAŁKOWSKA ANNA HAPPY PEOPLE, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE SHOP HAPPY PEOPLE
(540)

(531) 11.03.04, 26.01.05, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 43 kawiarnia.
(111) 341890
(220) 2020 11 23
(210) 521220
(151) 2021 05 12
(441) 2020 12 28
(732) BUCZEK JAN PIEKARNIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUCZEK
(510), (511) 30 chrupiące pieczywo, kukurydziane smażone bułeczki
[pieczywo], pieczywo owocowe, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), chleb, chleb i bułki, chleb wielozbożowy, chleb razowy, chleb
słodowy, chleb bezglutenowy, chleb bezdrożdżowy, chleb chrupki,
chleb o niskiej zawartości soli, chleb w kształcie placków, miąższ
chleba, koncentraty do chleba, chleb wstępnie upieczony, chleb
z przyprawami, ciasto na chleb, mieszanki do przyrządzania chleba,
mieszanki do chleba, nadziewany chleb, świeży chleb, przaśny chleb
w postaci cienkich płatów, przekąski składające się głównie z chleba,
zakwas chlebowy, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
dania gotowe i wytrawne przekąski, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdźe,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], czekolada,
cukierki, czekoladki, gotowe desery [wyroby piekarnicze], mrożone
wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze, solone wyroby piekarnicze,
preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, wyroby piekarnicze
bezglutenowe, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i dro-
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biu, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem
mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania
jedzenia i napojów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, kafeterie [bufety], lodziarnie, bary, herbaciarnie, dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kawiarnia, koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie
żywności, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w sklepach
z pączkami, organizowanie bankietów, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
pizzerie, przygotowywanie posiłków, restauracje samoobsługowe,
serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi
ogródków piwnych, usługi snack-barów, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia
na wynos.

(111) 341891
(220) 2020 11 23
(151) 2021 05 07
(441) 2021 01 18
(732) BUCZEK JAN PIEKARNIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Buczek
(540)

(210) 521223

(531) 27.05.01, 05.07.02
(510), (511) 30 chrupiące pieczywo, kukurydziane smażone bułeczki
[pieczywo], pieczywo owocowe, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), chleb, chleb i bułki, chleb wielozbożowy, chleb razowy, chleb
słodowy, chleb bezglutenowy, chleb bezdrożdżowy, chleb chrupki,
chleb o niskiej zawartości soli, chleb w kształcie placków, miąższ
chleba, koncentraty do chleba, chleb wstępnie upieczony, chleb
z przyprawami, ciasto na chleb, mieszanki do przyrządzania chleba,
mieszanki do chleba, nadziewany chleb, świeży chleb, przaśny chleb
w postaci cienkich płatów, przekąski składające się głównie z chleba,
zakwas chlebowy, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
dania gotowe i wytrawne przekąski, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], czekolada,
cukierki, czekoladki, gotowe desery [wyroby piekarnicze], mrożone
wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze, solone wyroby piekarnicze,
preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, wyroby piekarnicze
bezglutenowe, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem
mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania
jedzenia i napojów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi informacji, doradztwa
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i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, kafeterie [bufety], lodziarnie, bary, herbaciarnie, dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kawiarnia, koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie
żywności, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w sklepach
z pączkami, organizowanie bankietów, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
pizzerie, przygotowywanie posiłków, restauracje samoobsługowe,
serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi
ogródków piwnych, usługi snack-barów, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia
na wynos.

(111) 341892
(220) 2020 11 23
(151) 2021 05 07
(441) 2021 01 18
(732) BUCZEK JAN PIEKARNIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
(540)

(210) 521226

(591) brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07, 05.07.02
(510), (511) 30 chrupiące pieczywo, kukurydziane smażone bułeczki
[pieczywo], pieczywo owocowe, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), chleb, chleb i bułki, chleb wielozbożowy, chleb razowy, chleb
słodowy, chleb bezglutenowy, chleb bezdrożdżowy, chleb chrupki,
chleb o niskiej zawartości soli, chleb w kształcie placków, miąższ
chleba, koncentraty do chleba, chleb wstępnie upieczony, chleb
z przyprawami, ciasto na chleb, mieszanki do przyrządzania chleba,
mieszanki do chleba, nadziewany chleb, świeży chleb, przaśny chleb
w postaci cienkich płatów, przekąski składające się głównie z chleba,
zakwas chlebowy, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
dania gotowe i wytrawne przekąski, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], czekolada,
cukierki, czekoladki, gotowe desery [wyroby piekarnicze], mrożone
wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze, solone wyroby piekarnicze,
preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, wyroby piekarnicze
bezglutenowe, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem
mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania
jedzenia i napojów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, kafeterie [bufety], lodziarnie, bary, herbaciarnie, dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kawiarnia, koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie
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żywności, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w sklepach
z pączkami, organizowanie bankietów, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
pizzerie, przygotowywanie posiłków, restauracje samoobsługowe,
serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi
ogródków piwnych, usługi snack-barów, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia
na wynos.

(111) 341893
(220) 2020 11 23
(210) 521232
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 25
(732) ZIELONOGÓRSKI KLUB ŻUŻLOWY SPORTOWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KSF
(510), (511) 9 etui na telefony komórkowe, pamięć USB [pendrive],
okulary przeciwsłoneczne, 14 zegary i zegarki, budziki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, biżuteria i wyroby jubilerskie,
18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, plecaki, 24 wyroby tekstylne, pościel, tekstylne
artykuły kąpielowe, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski [odzież], paski skórzane
[odzież], krawaty, 26 smycze [paski] do noszenia, dodatki do odzieży,
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 28 artykuły i sprzęt
sportowy związane ze sportem żużlowym, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, soki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem stron internetowych, następujących towarów: odzieży, obuwia, nakryć głowy,
artykułów i sprzętu sportowego związanych ze sportem żużlowym,
gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, piwa i produktów piwowarskich, napoi bezalkoholowych, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, 37 konserwacja i naprawa sprzętu sportowego,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu
sportowego, wszystkie ww. usługi związane ze sportem żużlowym,
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi klubów sportowych, szkolenia sportowe, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, wynajem
sprzętu sportowego i obiektów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udzielanie informacji związanych ze sportem, wszystkie ww. usługi związane ze sportem żużlowym.
(111) 341894
(220) 2020 11 23
(210) 521237
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) GO & MANAGEMENT GMBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) go&biogas
(540)

(591) czerwony, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, biogaz, paliwo wyprodukowane lub odzyskane z odpadów i pozostałości odpadowych, paliwo z biomasy, paliwa do ogrzewania, 11 biogazownie, generatory gazu, urządzenia i instalacje
do ogrzewania odnawialnymi źródłami energii, 42 badania techniczne, analizy techniczne, audyt energetyczny, badania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie oszczędności
energii, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie bu-
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dowlane, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, badania i rozwój w dziedzinie produkcji biogazu, doradztwo
i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska.

(111) 341895
(220) 2020 11 24
(210) 521256
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO NIE SHANDY TO NIE RADLER TO NIE PIWO Z LEMONIADĄ
TO PRAWDZIWE PIWO BESTBIR MALINA-PIGWA PIJ SCHŁODZONE!
(540)

Nr 23/2021

związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie powierzchni
i obiektów magazynowych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, projektowanie
budowlane, miernictwo [pomiary], pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, usługi inżynieryjne, badania i opracowywanie
projektów technicznych, badania techniczne, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie oszczędności energii, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi kontroli jakości,
45 obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży
i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.

(111) 341897
(220) 2020 11 21
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) KOMAROWSKI LESZEK, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sun bond
(540)

(210) 521166

(591) czerwony, zielony, żółty
(531) 01.03.01, 01.03.18, 24.15.01, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, instalacje elektryczne, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, elektryczne
instalacje oświetleniowe, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.
(591) czerwony, niebieski, zielony, żółty, jasnobrązowy,
pomarańczowy, czarny, biały
(531) 02.03.04, 02.03.11, 06.07.08, 06.19.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 341896
(220) 2020 11 20
(210) 521146
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) VONDER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UpRiver
(510), (511) 35 usługi doradcze dotyczące organizacji działalności
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, obsługa marketingowa obrotu
nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, usługi developerskie
zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu, pozyskiwaniu i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów, tworzeniu wzajemnego
funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych
pod inwestycje budowlane i ich sprzedaży, wynajem i dzierżawa
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej
i handlowej, usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu
i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości,
powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, finansowe usługi
doradcze i konsultingowe, 37 usługi w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich, usługi
budowlane, budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje
budowlane, przebudowy, remonty, konserwacja, naprawy wyposażenia, usługi developerskie polegające na zabudowie nieruchomości
gruntowych, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, usługi

(111) 341898
(220) 2020 11 23
(210) 521176
(151) 2021 05 12
(441) 2020 12 28
(732) ORŁOWICZ PIOTR ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH UNIKOM,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIKOM
(540)

(591) niebieski
(531) 01.15.24, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, pompowanie szamb, czyszczenie szamb, czyszczenie
studzienek ściekowych, oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, wywóz
odpadów [czyszczenie], usługi czyszczenia kanalizacji, renowacja,
konserwacja, serwisowanie, czyszczenie rur kanalizacyjnych, zamiatanie dróg, usługi zamiatania ulic, odśnieżanie, 39 transport ścieków,
opróżnianie [usuwanie] zawartości zbiorników ściekowych, opróżnianie [usuwanie] zawartości szamb, usługi wywozu odpadów.
(111) 341899
(220) 2020 11 20
(210) 521182
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ADABLIX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 341900
(220) 2020 11 20
(210) 521183
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAXA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
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(111) 341901
(220) 2020 11 20
(210) 521187
(151) 2021 05 07
(441) 2020 12 28
(732) CREDO JACEK LIS I MAREK SZYNAL SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PieRożek
(540)

(531) 08.07.02, 27.05.01
(510), (511) 30 pierożki na bazie mąki, 43 bary szybkiej obsług, kafeterie (bufety), kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 341902
(220) 2020 11 20
(210) 521188
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) agroteka
(510), (511) 8 narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia
rolnicze o napędzie ręcznym, narzędzia do kształtowania krajobrazu o napędzie ręcznym, opryskiwacze ręczne, rozpylacze środków
owadobójczych, 19 geotekstylia, niemetalowe: listwy oraz kształtowe elementy oddzielające lub wykończeniowe pokryć (nawierzchni)
drogowych, placów, ścieżek, alejek, chodników, fragmentów ogrodów, kwietników, zieleńców, niemetalowe: ogrodzenia i elementy
ogrodzeń, pojemniki ogrodowe z materiałów murarskich, kraty niemetalowe, domki i budki ogrodowe niemetalowe, paliki, słupki ogrodowe niemetalowe, kostka brukowa, płyty ogrodowe niemetalowe,
drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], namioty ogrodowe [szkielety
ramowe], niemetalowe i nie z materiału tekstylnego, niemetalowe:
szklarnie stacjonarne, szklarnie modułowe, szklarnie przenośne,
altany [konstrukcje niemetalowe], 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak: metalowe, listwy oraz kształtowe elementy
oddzielające lub wykończeniowe pokryć (nawierzchni) drogowych,
placów, ścieżek, alejek, chodników, fragmentów ogrodów, kwietników, zieleńców, metalowe, ogrodzenia i elementy ogrodzeń, metalowe łączniki do węży ogrodowych, metalowy osprzęt do węży
ogrodowych, metalowe nawijarki niemechaniczne do węży giętkich,
pojemniki ogrodowe wykonane z metalu, kraty metalowe, metalowe słupki ogrodowe, kostka brukowa metalowa, płyty metalowe
ogrodowe, kompostowniki metalowe, drzwi ogrodowe (metalowe
obramowania-), wieszaki metalowe na węże ogrodowe, metalowe
szpule do ręcznego zwijania węży ogrodowych, metalowe słupki
ogrodowe, ogrodzenia metalowe, metalowe, szklarnie stacjonarne,
szklarnie modułowe, szklarnie przenośne, drabiny metalowe, narzędzia, maszyny i urządzenia ogrodnicze o napędzie innym niż ręczny,
narzędzia, maszyny i urządzenia do kształtowania krajobrazu o napędzie innym niż ręczny, narzędzia, maszyny i urządzenia rolnicze
o napędzie innym niż ręczny, pompy, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze o napędzie ręcznym, narzędzia
do kształtowania krajobrazu o napędzie ręcznym, opryskiwacze
ręczne, rozpylacze środków owadobójczych, systemy, instalacje,
urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna, nawadniania ogrodniczego, systemy, instalacje, urządzenia,
aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: zraszające, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym
kontrolno-pomiarowa i regulacyjna, irygacyjne, akcesoria, zespoły,
podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte
w klasie 11, węże ogrodowe, niemetalowe łączniki do węży ogrodowych, niemetalowy osprzęt do węży ogrodowych, folie z tworzyw
sztucznych do użytku w ogrodnictwie, geotekstylia, niemetalowe
listwy oraz kształtowe elementy oddzielające lub wykończeniowe
pokryć (nawierzchni) drogowych, placów, ścieżek, alejek, chodników, fragmentów ogrodów, kwietników, zieleńców, niemetalowe
ogrodzenia i elementy ogrodzeń, pojemniki ogrodowe z materiałów
murarskich, kraty niemetalowe, domki i budki ogrodowe niemeta-
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lowe, paliki, słupki ogrodowe niemetalowe, kostka brukowa, płyty
ogrodowe niemetalowe, drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], namioty ogrodowe [szkielety ramowe], niemetalowe i nie z materiału
tekstylnego, niemetalowe, szklarnie stacjonarne, szklarnie modułowe, szklarnie przenośne, altany [konstrukcje niemetalowe], meble
ogrodowe i akcesoria do mebli ogrodowych ujęte w klasie 20, parawany, meble nadmuchiwane, słupki ogrodowe niemetalowe, stojaki
na parasole przeciwsłoneczne, statuetki, figury, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje ogrodowe, pojemniki niemetalowe, kosze niemetalowe,
kompostowniki niemetalowe, wyroby wikliniarskie, niemetalowe
bębny na węże ogrodowe, obsługiwane ręcznie, niemetalowe mocowane na ścianie podpory do węży, niemechaniczne, niemetalowe
szpule do nawijania węży, drabiny niemetalowe, materace, materace dmuchane, karimaty, maty do spania, poduszki, pościel, oprócz
bielizny pościelowej, chodziki dla dzieci, jeździki dla dzieci, pojemniki na kompost do użytku domowego, dysze do węży ogrodowych,
zraszacze do węży ogrodowych, spryskiwacze, szczotki podłączane
do węży ogrodowych, rozpylacze mocowane do węży ogrodowych,
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, narzędzia do czyszczenia, ręczne, szczotki, miotły, mopy, końcówki do mopów, wyżymaczki do mopów, rękawice ogrodnicze, rękawice do grilla, rękawice
do użytku domowego, stojaki do roślin, stojaki na kwiaty, wazony,
donice, doniczki, pojemniki na rośliny, kosze na rośliny, misy na rośliny, podstawki do pojemników na rośliny, przykrywki do pojemników
na rośliny, strzykawki do użytku w ogrodzie, szczotki do trawników,
kosze do użytku domowego, kosze na pranie, kosze i kubły na śmieci, konewki, sitka do konewek, dozowniki produktów do mycia ciała,
dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki do papieru toaletowego, dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, dzbany, dzbanki.

(111) 341903
(220) 2020 11 19
(210) 521087
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 18
(732) WRÓBLEWSKI TOMASZ, Lublewo Gdańskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TMM INWESTYCJE nieruchomości
(540)

(591) niebieski
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja i przeprowadzanie
aukcji nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
36 agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, ocena i wycena nieruchomości, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc
w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości
za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi wykazów nieruchomości związanych
z wynajmem domów i mieszkań.
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(111) 341904
(220) 2020 11 20
(210) 521088
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 18
(732) ANTKIEWICZ ŻANETA SALON URODY OD ŚWITU, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uroda od świtu Żaneta Antkiewicz
(540)

(591) brązowy, żółty
(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 02.03.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące
urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, fryzjerskie (salony-), gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kuracje do włosów, manicure (usługi-), pielęgnacja stóp,
pielęgnacja urody, ścinanie włosów, stylizacja, układanie włosów,
świadczenie usług przez salony piękności, salony piękności, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi charakteryzatorów, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi fryzjerskie, usługi farbowania
włosów, usługi koloryzacji brwi, usługi pielęgnacji paznokci, usługi
przedłużania rzęs, usługi salonów fryzjerskich, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi wizażystów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi w zakresie usuwania włosów,
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi depilacyjne,
zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi
manicure i pedicure.
(111) 341905
(220) 2020 11 20
(210) 521089
(151) 2021 05 12
(441) 2020 12 28
(732) NITECKI BARTŁOMIEJ BANITA, Krzywanice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN JEANS SINCE 2005
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.07.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 341906
(220) 2020 11 19
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 11
(732) GRZELAK ARTUR MICHAŁ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) odomek.
(540)

(531) 27.05.01

(210) 521095
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(510), (511) 35 wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe w zakresie branży nieruchomości poprzez Internet, udostępnianie powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń reklamowych lub handlowych
o tematyce nieruchomości poprzez Internet, 42 administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja oprogramowania komputerowego, analiza systemów komputerowych, instalacje
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet.

(111) 341907
(220) 2020 11 19
(210) 521108
(151) 2021 05 12
(441) 2020 12 28
(732) WODNICKI MARCIN ANMAR GROUP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONAPRZYSTAŃ
PRACOWNIA
ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU
(540)

(591) zielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 26.01.01,
26.01.03
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych,
usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi handlu
detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu
detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu
detalicznego związane z systemami nawadniania, fertygacji, odwodnienia terenu oraz zagospodarowania wody deszczowej, usługi
handlu hurtowego związanego z systemami nawadniania, fertygacji, odwodnienia terenu oraz zagospodarowania wody deszczowej,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, 37 budowa basenów, budowa stawów, instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej,
instalacja zbiorników na wodę deszczową, budownictwo wodno-lądowe w zakresie nawadniania, budowa systemów odwadniających, instalacja systemów do fertygacji, usługi doradcze w zakresie
systemów nawadniania, usługi doradcze w zakresie systemów fertygacji, usługi doradcze w zakresie systemów odwadniania terenu,
usługi doradcze w zakresie zagospodarowania wody deszczowej,
stawianie scenografii, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi publikacji, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elektronicznych,
publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie publikacji on-line, publikowanie materiałów multimedialnych online, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie multimedialnych
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych,
szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, 42 architektura,
usługi architektoniczne, projektowanie architektoniczne, badania
architektoniczne, przygotowywanie raportów architektonicznych,
usługi projektowania architektonicznego, przygotowywanie projektu architektonicznego, zarządzanie projektami architektonicznymi,
przygotowywanie planów architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, usługi
konsultacyjne dotyczące architektury, sporządzanie raportów dotyczących architektury, usługi projektowania dotyczące architektury,
profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, usługi doradcze
w zakresie architektury, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi w zakresie planowania architektonicznego,
doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, usługi
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inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi doradcze w zakresie
planowania architektonicznego, usługi profesjonalne związane
z projektami architektonicznymi, wspomagane komputerowo usługi
projektowe związane z architekturą, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony
internetowej, projektowanie oświetlenia krajobrazowego, analizy
wykonalności projektu, projektowanie wizualne, usługi doradcze
związane z projektowaniem stawów, badania dotyczące hodowli
roślin, badania biologiczne, analizy biologiczne, usługi w zakresie badań biologicznych, usługi w zakresie rozwoju biologicznego,
projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu
terenów wodą powodziową, usługi projektowania technicznego
związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, opracowywanie
analiz dendrologicznych, 44 ogrodnictwo krajobrazowe, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, projektowanie ogrodów i krajobrazów, usługi w zakresie architektury krajobrazu, doradztwo w zakresie
projektowania krajobrazu, projektowanie ogrodów krajobrazowych
na rzecz osób trzecich, doradztwo z zakresu ogrodnictwa, kwiaciarstwo, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja trawników, pielęgnowanie
roślin doniczkowych, projektowanie kompozycji kwiatowych, sadzenie drzew ogrodowych, niszczenie chwastów, kultywacja roślin
uprawnych, sadzenie roślin, udostępnianie informacji o identyfikacji
roślin i kwiatów do celów ogrodniczych, udostępnianie informacji
na temat ogrodnictwa, układanie darni, układanie kwiatów, udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew ogrodowych, usługi
doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa wodnego, usługi doradcze w zakresie wyboru darni, usługi
doradcze w zakresie układania darni, usługi doradcze w zakresie
upraw w związku z ogrodnictwem, usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania
nawozu naturalnego w ogrodnictwie, usługi koszenia trawników,
usługi ogrodnicze, usługi pielęgnowania trawników, usługi projektowania w zakresie układania kwiatów, usługi informacyjne dotyczące
używania nawozów w ogrodnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, udzielanie informacji związanych ze stosowaniem nawozów, udzielanie
informacji związanych z rozsiewaniem nawozów, rozsiewanie nawozów, powierzchniowy rozsiew nawozów.

(111) 341908
(220) 2020 11 20
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 11
(732) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SL P SHOT
(540)

(210) 521109

(591) niebieski, czarny
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 341909
(220) 2020 11 20
(210) 521113
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 11
(732) HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hipp Bliskie mleka mamy
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt i małych dzieci, produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego przystosowane dla niemowląt,
żywność oraz odżywki dla niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla
niemowląt, kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia
niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt, preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla niemowląt,
suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego
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przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią
na białko mleka krowiego i białko sojowe, napoje dla niemowląt, napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt.

(111) 341910
(220) 2020 11 20
(210) 521114
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 11
(732) HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hipp Mleko mamy jest naszym wzorem
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt i małych dzieci, produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego przystosowane dla niemowląt,
żywność oraz odżywki dla niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla
niemowląt, kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia
niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt, preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla niemowląt,
suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego
przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią
na białko mleka krowiego i białko sojowe, napoje dla niemowląt, napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt.
(111) 341911
(220) 2020 11 20
(210) 521118
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 11
(732) HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hipp Nic nie jest bliższe mleku mamy
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt i małych dzieci, produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego przystosowane dla niemowląt,
żywność oraz odżywki dla niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla
niemowląt, kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia
niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt, preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla niemowląt,
suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego
przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią
na białko mleka krowiego i białko sojowe, napoje dla niemowląt, napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt.
(111) 341912
(220) 2020 11 20
(210) 521120
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 11
(732) HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hipp Tylko mleko mamy jest lepsze
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt i małych dzieci, produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego przystosowane dla niemowląt,
żywność oraz odżywki dla niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla
niemowląt, kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia
niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt, preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla niemowląt,
suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego
przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią
na białko mleka krowiego i białko sojowe, napoje dla niemowląt, napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt.
(111) 341913
(220) 2020 11 20
(210) 521127
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 18
(732) SZOKA-KOMOROWSKA MAŁGORZATA DWA SŁOWA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dwa Słowa
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(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, edukacyjne materiały
do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, książki audio, nagrania
wideo, nagrania audio i wideo, biuletyny elektroniczne do pobrania,
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 książki, podręczniki, materiały drukowane, publikacje
drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane ulotki
informacyjne, drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, drukowane notatki z seminariów, drukowane programy zajęć,
książki edukacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki instruktażowe
do celów nauczania, podręczniki użytkownika, poradniki [podręczniki], przewodniki, przewodniki drukowane, publikacje periodyczne
drukowane, afisze, plakaty, 35 doradztwo biznesowe, usługi informacji
biznesowej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi doradztwa biznesowego prowadzone za pośrednictwem Internetu, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, usługi
konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
usługi współpracy z blogerami, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, udzielanie informacji dotyczących
marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradztwa
w zakresie marketingu, 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, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, podcasting, transmisje internetowe, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków,
obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów
[chatroomów] oraz forów internetowych, szkolenia z zakresu pisania
tekstów marketingowych, komunikacja za pośrednictwem blogów
online, 41 edukacja, nauczanie, dostarczanie informacji edukacyjnych,
publikacja materiałów edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikowanie drogą elektroniczną, szkolenia edukacyjne, kursy
szkoleniowe, kursy edukacyjne, organizacja webinariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie wykładów, kursy instruktażowe, kursy
korespondencyjne, nauka na odległość, skomputeryzowane szkolenia, nauczanie i szkolenia, szkolenia biznesowe, udostępnianie filmów
on-line, produkcja filmów, usługi pisania blogów, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, wykłady na temat umiejętności marketingowych,
kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym.

(111) 341914
(220) 2020 11 20
(210) 521140
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 11
(732) NOXO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOXO
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 37 usługi
ładowania pojazdów elektrycznych, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych.
(111) 341915
(220) 2020 11 20
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 11
(732) NOXO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 521141
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(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) różowy, biały
(531) 03.02.07, 03.02.24, 03.02.26, 29.01.12
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 37 usługi
ładowania pojazdów elektrycznych, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych.
(111) 341916
(220) 2020 11 20
(210) 521145
(151) 2021 05 06
(441) 2021 01 18
(732) GRUGEL ARTUR CORSIVA YACHTING, Ciechocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nordhval
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 łodzie.
(111) 341917
(220) 2020 11 18
(210) 521011
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 11
(732) SYNTOM METAL RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNTOM
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 27.05.25, 26.02.05
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego złomu, zużytej elektroniki, usługi handlu detalicznego i hurtowego odpadów
z metalu i stali, usługi handlu hurtowego i detalicznego przetworzonymi odpadami metalowymi, elektronicznymi, 39 gromadzenie
złomu, usługi w zakresie zbiórki, transportu i wyładunku odpadów,
składowanie odpadów, usuwanie odpadów, usługi wywozu odpadów, 40 obróbka materiałów odpadowych, niszczenie odpadów,
recykling odpadków i odpadów, sortowanie odpadów i surowców
wtórnych, unieszkodliwianie odpadów, usuwanie odpadów, obróbka niebezpiecznych odpadów, pozyskiwanie materiałów z odpadów,
udzielanie informacji i doradztwo związane z recyklingiem odpadów, sortowanie odpadów, regeneracja zużytych katalizatorów, obróbka odpadów toksycznych.
(111) 341918
(220) 2020 11 17
(210) 521016
(151) 2021 04 22
(441) 2020 12 28
(732) VERSOR ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Versor
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 drukarki 3D, etykieciarki, klisze drukarskie, manipulatory
przemysłowe jako maszyny, maszyny do drukowania na cienkiej bla-
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sze, maszyny do fotoskładu, maszyny do odlewania czcionek drukarskich, maszyny do produkcji papieru, maszyny do produkcji kartonu,
maszyny do składania kartonu, maszyny do składania papieru, maszyny do stereotypii-poligrafia, maszyny do typografii, maszyny drukarskie, obrotowe prasy drukarskie, pakowarki, przemysłowe drukarki
atramentowe, składanki-drukarstwo, skrzynia na matryce-drukarstwo,
tympany jako części maszyn drukarskich, urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, urządzenia i maszyny introligatorskie
do celów przemysłowych, wałki drukarskie do maszyn.

(111) 341919
(220) 2020 11 18
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) PARTNER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maintenace 365
(540)

(210) 521019

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 15.01.11, 26.11.12, 26.11.21, 24.17.02, 26.04.09, 26.04.16,
26.04.22, 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja,
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja maszyn przemysłowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów
elektroenergetycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie silników,
konserwacja i naprawa dźwigów, konserwacja i naprawa silników, konserwacja maszyn przemysłowych, naprawa i konserwacja generatorów
energii elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania
energii, naprawa i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, naprawa i konserwacja pomp, naprawa i konserwacja
przekładni zębatych, naprawa i konserwacja sprężarek, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa lub konserwacja
generatorów energii elektrycznej, naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, naprawa lub konserwacja
pomp, naprawa lub konserwacja pieców przemysłowych, naprawa
lub konserwacja silników elektrycznych, naprawa maszyn przemysłowych, naprawa pomp, odnawianie maszyn przemysłowych, przegląd
maszyn, przegląd silników, regeneracja silników, remont maszyn, renowacja instalacji przemysłowych, renowacja instalacji elektrycznych,
renowacja maszyn, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, serwis
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, serwisowanie
dźwigów, serwisowanie obrabiarek, serwisowanie sieci elektrycznych,
usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń
oświetleniowych, usługi instalacji maszyn, usługi konserwacji maszyn,
usługi modernizacji i przekształcania maszyn, usługi naprawcze w zakresie silników, usługi w zakresie instalacji elektrycznych.
(111) 341920
(220) 2020 11 17
(210) 521046
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) KOZIOŁ SŁAWOMIR PPHU KOZ-BUD II, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRAZY GOATS
(540)

(531) 03.04.11, 03.04.13, 27.05.01

39

(510), (511) 37 mycie pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych,
czyszczenie i mycie samochodów, polerowanie samochodów, polerowanie pojazdów, polerowanie i nadawanie połysku, czyszczenie
i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie i polerowanie pojazdów
silnikowych, malowanie samochodów, malowanie pojazdów, malowanie natryskowe, malowanie pojazdów mechanicznych, malowanie i lakierowanie, malowanie ozdobnych pasków i ozdobnej grafiki
na samochodach, nakładanie powłok ochronnych na pojazdach, nakładanie powłok ozdobnych na pojazdach, wypożyczanie urządzeń
do mycia samochodów, 39 wypożyczanie samochodów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie przyczep, wypożyczanie ciężarówek,
wypożyczanie bagażników dachowych, wypożyczanie pojazdów
silnikowych, wypożyczanie części pojazdów, wypożyczanie środków
transportu, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wypożyczanie pojazdów silnikowych na umowę, wypożyczanie samochodów z częścią mieszkalną.

(111) 341921
(220) 2020 11 19
(210) 521058
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) VERKHOVETSKY DMYTRO OLEHOVYCH, Mikołajów (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRISOR
(540)

(531) 24.01.05, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.23
(510), (511) 44 usługi męskich salonów fryzjerskich.
(111) 341922
(220) 2020 11 18
(151) 2021 05 12
(441) 2021 01 11
(732) FORMELA JAKUB, Lębork (PL);
FORMELA MACIEJ, Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)
(540)

(210) 521065

(591) brązowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 03.05.01, 03.05.24, 03.05.25, 03.05.26, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrane filmy, środki edukacyjne do pobrania, książki audio, 16 książki do rysowania, książki do malowania, książki dla dzieci, 41 parki i miasteczka
rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, prowadzenie parków rozrywki,
usługi parków rozrywki, edukacja sportowa. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 341923
(220) 2020 11 18
(210) 521066
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) WFS WALTER FILM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WFS WALTER FILM STUDIO
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(540)

(591) jasnobrązowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy wideo, kinematograficzne filmy,
nagrane filmy, filmy kinematograficzne, filmy rysunkowe animowane,
filmy fotograficzne [naświetlone], naświetlone filmy światłoczułe, filmy
światłoczułe [naświetlone], pojemniki na filmy, filmy do pobrania,
wstępnie nagrane filmy, filmy [błony] naświetlone, filmy do przezroczy
naświetlone, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, czułe filmy
reprograficzne [naświetlone], nośniki fotograficzne [filmy, naświetlone], wstępnie nagrane filmy kinowe, nośniki fotoczułe [filmy, naświetlone], naświetlone filmy o podwyższonej czułości, filmy o zwiększonej
czułości, naświetlone, filmy rysunkowe animowane do pobrania, animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 reklamowanie filmów
kinematograficznych, produkcja filmów reklamowych, reklama w zakresie filmów kinowych promocja serii filmów na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie rezerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, usługi handlu
detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, reklama, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama korespondencyjna, reklama radiowa promocja [reklama] koncertów, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama i marketing, reklama
bezpośredniej odpowiedzi, promocja [reklama] podróży, reklama rekrutacji personelu, reklama w czasopismach, promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama na billboardach elektronicznych, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i usługi reklamowe, gromadzenie informacji związanych z reklamą, usługi badawcze związane z reklamą, kompilacja
statystyk związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, reklama towarów i usług sprzedawców online
za pośrednictwem przewodnika online do, przeszukiwania, reklama
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich
poprzez, elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów,
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi
wydarzeniami sportowymi, 41 prezentacja filmów, przedstawianie filmów, wypożyczanie filmów, montaż filmów, produkowanie filmów,
produkcja filmów, dystrybucja filmów, pokazy filmowe, studia filmowe, rozrywka filmowa, produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych, filmy kinowe (produkcja-), pokazy filmów kinematograficznych,
pokazy filmów kinowych, usługi produkcji filmów, produkcja filmów
szkoleniowych, realizacja filmów animowanych, tworzenie filmów rysunkowych, produkcja filmów animowanych, wypożyczanie projektorów filmów, wypożyczanie filmów wideo, pokazy filmów wideo, usługi
wypożyczania filmów, wypożyczanie filmów kinowych, montaż filmów fotograficznych, planowanie pokazów filmów, montaż filmów
{kinematograficznych-), montaż filmów kinowych, produkcja filmów
wideo, produkcja filmów długometrażowych, produkcja filmów kinematograficznych, produkcja filmów kinowych, realizacja filmów kinematograficznych, produkcja filmów, spektakli, dubbing do filmów,
usługi pokazów filmowych, wynajmowanie studiów filmowych, usługi
studiów filmowych, obsługa studia filmowego, produkcja studiów filmowych, wynajem projektorów filmowych, wynajem kamer filmo-
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wych, prowadzenie festiwali filmowych, pisanie scenariuszy filmowych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, usługi
bibliotek wypożyczających filmy, produkcja filmów dla telewizji, przygotowywanie napisów do filmów, usługi wypożyczania filmów wideo,
wypożyczanie nagranych wcześniej filmów, produkcja muzycznych
filmów wideo, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja piosenek do filmów, opracowywanie formatów do filmów, realizacja filmów w studiach, udostępnianie informacji dotyczących filmów, produkcja przedstawień i filmów, wypożyczanie DVD z filmami,
udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, produkcja graficznych fragmentów filmowych, usługi filmowania z powietrza, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, pokazy
filmów kinematograficznych i kinowych, sporządzanie napisów [np.
do filmów], produkcja filmów, innych niż reklamowe, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, projekcja filmów do celów technicznych, wypożyczanie aparatów do projekcji filmów, wynajem sprzętu
do projekcji filmów, wypożyczanie aparatów projekcyjnych do filmów,
wynajmowanie sprzętu do projekcji filmów, usługi studia nagrań do filmów, produkcja efektów specjalnych do filmów, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych,
produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja filmów na taśmach wideo, taśmy wideo (produkcja filmów na-), wypożyczanie taśm
wideo i filmów, produkcja filmów w celach edukacyjnych, prezentacja
filmów w celach instruktażowych, produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, usługi rozrywkowe w postaci filmów, produkcja wcześniej
nagranych filmów kinowych, projekcja filmów do celów medycznych,
produkcja filmów wideo i DVD, udostępnianie filmów nie do pobrania,
produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, wypożyczanie dekoracji filmowych i telewizyjnych, wypożyczanie projektorów i akcesoriów filmowych, produkcja filmów na temat piłki nożnej, świadczenie usług
rozrywkowych poprzez filmy kinowe, usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, produkcja cyklicznych serii przygodowych
filmów animowanych, usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania
filmów, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, udostępnianie filmów online nie do pobrania, produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej,
usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, świadczenie usług
rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, wypożyczanie nagranych wcześniej
filmów w postaci dysków, organizowanie ceremonii wręczania nagród
związanych z filmem, usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów
animowanych, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, usługi
studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, projektory filmowe i akcesoria do nich (wypożyczanie-), usługi studiów nagrań,
filmowych, wideo i telewizyjnych, wynajem i dzierżawa projektorów
filmowych i akcesoriów, usługi związane z produkcją rozrywki w formie
filmów, wypożyczanie nagranych wcześniej filmów w postaci taśm wideo, produkcja filmów na płytach DVD i CD-rom, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmami wideo, wypożyczanie
oświetlenia przeznaczonego do użytku na planach filmowych, usługi
w zakresie realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych,
usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą
Internetu, usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów
i wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów,
muzyki, nagrań wideo i gier wideo, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie filmów
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], organizowanie seminariów
związanych z reklamą, organizowanie konferencji związanych z reklamą, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem.

(111) 341924
(220) 2020 11 18
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 18
(732) KUCZYŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 521067
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(540) LAS
(540)

(531) 05.01.10, 05.01.16, 27.05.01
(510), (511) 8 noże, noże do krojenia mięsa, noże do obróbki skóry,
noże do usuwania rybich łusek, noże myśliwskie, nożyki kuchenne,
obieraczki do warzyw (narzędzia ręczne), przyrządy tnące (narzędzia
ręczne), rozdrabniacze do warzyw, scyzoryki, sztućce, sztućce stołowe (noże, widelce, łyżki). sztylety, tasaki (ręczne), tłuczki (narzędzia
ręczne), toporki, topory rzeźnicze, widelce do mięsa.
(111) 341925
(220) 2020 11 19
(210) 521073
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) VIGOR UP! Żyj bardziej każdego dnia!
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne,
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki
wzmacniające.
(111) 341926
(220) 2020 11 19
(210) 521075
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) GRABOWSKI GRZEGORZ STALL, Szczawno-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARS-LOVE STOŁECZNE TOASTY
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnoróżowy, ciemnoszary, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 04.02.11, 25.07.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, likiery, wódka.
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(111) 341927
(220) 2020 11 19
(210) 521076
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 18
(732) BIG MAMMA SAS, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540) BIG MAMMA
(510), (511) 43 usługi kateringowe (żywność), usługi barów, usługi
kateringowe.
(111) 341928
(220) 2020 11 19
(210) 521078
(151) 2021 05 28
(441) 2021 01 11
(732) WESOŁEK JOANNA MULTILAMPY., Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) multilampy.pl
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 13.01.12, 13.01.25
(510), (511) 11 lampy elektryczne, lampy wiszące, lampy ścienne,
kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], osprzęt do kinkietów,
lampy podłogowe, sufitowe lampy wiszące, lampy stołowe, lampy
biurkowe, żyrandole, oświetlenie ogrodowe, lampki nocne, abażury, klosze do lamp [kominki], klosze do lamp [kominki] wykonane ze szkła, kuliste klosze do lamp, oprawki do lamp, zawieszenia
do lamp, osłony do lamp, stojaki do lamp, żarówki oświetleniowe,
żarówki oświetleniowe LED, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie sprzedaży lamp, żyrandoli, oświetlenia, żarówek,
akcesoriów do lamp i oświetlenia, w tym osprzętu, obudowy i osłon
do lamp oraz oświetlenia, usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie sprzedaży wysyłkowej oraz przez Internet lamp, żyrandoli, oświetlenia, żarówek, akcesoriów do lamp i oświetlenia, w tym
osprzętu, obudowy i osłon do lamp oraz oświetlenia.
(111) 341929
(220) 2020 11 19
(210) 521082
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 18
(732) VOTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOTE
(540)

(591) czarny, szary, pomarańczowy, biały
(531) 07.01.08, 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie budynkami, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie domami.
(111) 341930
(220) 2020 11 18
(210) 521004
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 11
(732) WALDEMAR SOJKA IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hammerui
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie dla środowiska programistycznego, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, oprogramowanie,
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oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie blogów, oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie dla dostawców rozwiązań
cyfrowych [DSP], oprogramowanie dla serwerów internetowych,
oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, oprogramowanie do eksploracji danych,
oprogramowanie do rozwoju produktów, oprogramowanie do testów, oprogramowanie do testowania oprogramowania, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie
komputerowe, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania.

(111) 341931
(220) 2020 11 16
(210) 521009
(151) 2021 05 04
(441) 2021 01 11
(732) LEŚNIEWSKI ANDRZEJ F.H. LEAN, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEAN TOYS
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski, zielony, różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.12, 26.11.01
(510), (511) 12 rowerki biegowe, wózki na kolkach dla dzieci, gokarty,
hulajnogi, samochody elektryczne, 28 zabawki.
(111) 341932
(220) 2020 12 08
(210) 521889
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) SUPER POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Super Pożyczka
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 02.09.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 pożyczki, pożyczki pieniężne.
(111) 341933
(220) 2020 12 08
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) MAJ MATEUSZ MMC PROJECT, Owczary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MMC
(540)

(210) 521891

(531) 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie kursów
szkoleniowych on-line, usługi nauki na odległość świadczone on-line, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy
danych lub za pośrednictwem Internetu, organizacja webinariów.
(111) 341934
(220) 2020 12 07
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 521893
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(540) (znak słowny)
(540) WEBER
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy.
(111) 341935
(220) 2020 12 08
(210) 521896
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) MARSZAŁEK JAGODA USŁUGI PROJEKTOWE, Mszana (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KBWB BUDOWNICTWO
(540)

(591) granatowy, zielony
(531) 26.03.01, 26.03.11, 26.04.02, 26.04.03, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17, 29.01.12, 26.05.04
(510), (511) 37 konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, budownictwo, wylewanie (układanie) fundamentów, budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], budowa budynków na zamówienie, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi zarządzania budową, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, nadzór budowlany
na miejscu inwestycji w zakresie obiektów przemysłowych, nadzór
budowlany, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzorowanie konstruowania budynków, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi doradcze,
informacyjne i konsultacyjne związane z robotami budowlanymi,
przygotowanie terenu [budownictwo], zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, układanie
kabli, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamentów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, przygotowywanie terenu pod budowę, instalowanie urządzeń sanitarnych,
montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, usługi wykonawców w zakresie
instalacji klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji
wentylacyjnych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, roboty
ziemne, roboty wodno-inżynieryjne, budowa konstrukcji stalowych
na budynki, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, 42 doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne i inżynieryjne,
usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, planowanie
budowy nieruchomości, planowanie projektów technicznych, planowanie projektu, projektowanie architektoniczne, projektowanie
budowlane, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie systemów inżynierii
budowlanej, projektowanie budynków przemysłowych, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
sanitarnymi, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, nadzór i inspekcja techniczna, przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego, przygotowywanie raportów architektonicznych,
zarządzanie projektami architektonicznymi, pomiary geodezyjne.
(111) 341936
(220) 2020 12 08
(210) 521897
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AuroMemo
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(510), (511) 5 leki na receptę z przeznaczeniem do leczenia choroby
Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

(111) 341937
(220) 2020 12 08
(210) 521898
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED TADEUSZ JUCYK SPÓŁKA
JAWNA, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTIMED
(540)
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie
warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie
makaronu, ryżu, kaszy.

(111) 341940
(220) 2020 12 08
(210) 521903
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDZONE LOKALNIE BOROWE SPECJAŁY
(540)

(591) pomarańczowy, bordowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 341938
(220) 2020 12 08
(210) 521900
(151) 2021 05 28
(441) 2021 02 01
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW Z KOCIEWSKIEJ SPIŻARNI
100 g PRODUKTU UZYSKANO BEZ DODATKU: FOSFORANÓW
i GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO Wędliny z Borów Tucholskich
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 06.07.08, 05.01.10
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.
(111) 341939
(220) 2020 12 08
(210) 521902
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW
(540)

(591) biały, jasnozielony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12

(591) jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, beżowy
(531) 07.01.09, 05.03.13, 05.03.15, 25.01.15, 27.05.01, 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, przekąski warzywne.
(111) 341941
(220) 2020 12 08
(210) 521904
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW DANIE TATARSKIE PRZEPISY KULINARNE NA www.
sokolow.pl DOSKONAŁY SMAK SOKOŁOWSKIEJ WOŁOWINY
(540)

(591) czarny, złoty, pomarańczowy, zielony, żółty, biały, czerwony,
jasnozielony
(531) 03.04.02, 03.04.24, 05.01.05, 05.01.16, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18,
08.05.01, 08.07.11, 27.05.01, 24.03.13, 29.01.15, 25.01.15, 05.09.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.
(111) 341942
(220) 2020 12 08
(210) 521908
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENEX
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom.
(111) 341943
(220) 2020 12 08
(151) 2021 05 12
(441) 2021 01 25
(732) ŁANIECKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODOWY SALON

(210) 521910
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(540)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz prowadzonej za pośrednictwem światowych sieci informatycznych w zakresie mebli ogrodowych, mebli biurowych i mebli zewnętrznych,
mebli restauracyjnych, stołów (meble), stołów biurowych, stołów
do jadalni, stolików kawowych, stołów ogrodowych, krzeseł, krzeseł
ogrodowych, krzeseł do jadalni, szaf, foteli ogrodowych, leżaków
ogrodowych i basenowych, huśtawek ogrodowych, lamp ogrodowych, oświetlenia ogrodowego, parasoli ogrodowych, namiotów
ogrodowych, domków ogrodowych wykonanych z materiałów metalowych lub niemetalowych, poduszek ogrodowych, tkanin w formie osłony-zadaszenia, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
prowadzonej za pośrednictwem światowych sieci informatycznych
w zakresie ogrzewaczy powietrza, palenisk przenośnych, grillów
elektrycznych, grillów gazowych, grillów na węgiel drzewny i donic
ogrodowych.
(111) 341944
(220) 2020 12 08
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) JURCZYSZYN ARTUR PRYWATNA PRAKTYKA
INTERNISTYCZNA WIZYTY DOMOWE, Lusina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALL4MYELOMA
(540)

(210) 521911

(111) 341946
(220) 2020 12 09
(210) 521921
(151) 2021 05 14
(441) 2021 01 25
(732) PALIPALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PaliPali
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze,
42 platforma jako usługa [PaaS], platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, tworzenie platform internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego.
(111) 341947
(220) 2020 12 09
(210) 521925
(151) 2021 05 14
(441) 2021 01 25
(732) BELLIZ INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO
EIRELI, Serra (BR)
(540) (znak słowny)
(540) RICCA
(510), (511) 3 nielecznicze balsamy do ust.
(111) 341948
(220) 2020 12 09
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ANIOŁ TOMASZ, Pilzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tis tram
(540)

(210) 521928

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 tramwaje, amortyzatory [części pojazdów], części i akcesoria do pojazdów lądowych, części nadwozia pojazdów, części
karoserii do pojazdów, części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe [części pojazdów lądowych], siedzenia do pojazdów, wagony i ich części konstrukcyjne.

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.13
(510), (511) 44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
medyczne, usługi klinik medycznych, usługi gabinetów medycznych,
usługi telemedyczne.
(111) 341945
(220) 2020 12 08
(151) 2021 05 14
(441) 2021 01 25
(732) RAHMA SAMIR, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stomatologia RAHMA
(540)
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(210) 521919

(591) szary, zielony
(531) 27.05.01, 02.09.10, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
ludzkiego, usługi medyczne, usługi w zakresie leczenia medycznego,
usługi dentystyczne.

(111) 341949
(220) 2020 12 09
(210) 521929
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) POLKA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wowland
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego dotyczące żywności i artykułów spożywczych, napojów i drinków, suplementów spożywczych
i spożywczych suplementów diety i preparatów dietetycznych, usługi handlu detalicznego związane z książkami oraz towarami, takimi
jak: kalendarze, drukowane karty z przepisami, artykuły drukowane,
plakaty, fotografie, książki z przepisami, usługi handlu detalicznego
online dotyczące żywności i artykułów spożywczych, napojów i drinków, usługi handlu detalicznego online dotyczące odzieży, obuwia,
nakryć głowy, usługi marketingowe, organizowanie i realizacja imprez o charakterze reklamowym, tworzenie tekstów reklamowych,
promocja sprzedaży [dla osób trzecich], reklama, reklama w Internecie dla osób trzecich, 39 transport pasażerski, transport autobusowy, transport łodziami spacerowymi, rezerwacja miejsc na podróż,
eskortowanie podróżnych, zwiedzanie turystyczne, organizowanie
podróży, usługi transportowe, autobusowe usługi transportowe,
transport rzeczny, organizowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących podróżnym, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, rejsy
statkami wycieczkowymi.
(111) 341950
(151) 2021 05 11

(220) 2020 12 08
(441) 2021 01 25

(210) 521931
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(732) NINGBO DAYE GARDEN MACHINERY CO., LTD., Yuyao (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G
(540)
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02.05.22
(510), (511) 41 Edukacja przedszkolna, Nauczanie przedszkolne,
Przedszkola, Usługi przedszkoli, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi
przedszkolne [edukacja lub rozrywka], 43 Placówki opieki dziennej
nad przedszkolakami i małymi dziećmi, Opieka nad dziećmi w żłobkach, Usługi w zakresie żłobków, Żłobki dla dzieci, Żłobki i ośrodki
opieki dziennej.
(111) 341954
(220) 2020 07 09
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) GONGOR DORIAN, Tychy (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 515796

(531) 15.07.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, kombajny zbożowe, kultywatory
[maszyny], kosiarki, maszyny rozpylające, siewniki [maszyny], piły
[maszyny], roboty przemysłowe, piły o napędzie innym niż ręczny,
nożyce elektryczne, śrubokręty elektryczne, prądnice prądu stałego, pralki, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], pługi
śnieżne, odkurzacze.
(111) 341951
(220) 2020 12 09
(210) 521934
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) BEDNARZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE WIKRY, Rogalinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) road SYSTEM
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 26.01.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 16 reprezentacje graficzne jako rysunki, obrazy.
(111) 341955
(220) 2020 12 07
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) KARWIŃSKI MICHAŁ, Mława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q QLTURA human is quality
(540)

(210) 521822

(591) żółty, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 19 płyty z tworzyw sztucznych do nawierzchni.
(111) 341952
(220) 2020 12 07
(210) 521821
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) EURONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konojady (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 700 years ago Rainbow Unicorn
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, drinki na bazie piwa, napoje bezalkoholowe.
(111) 341953
(220) 2021 02 15
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) DUREJKO ADAM, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żłobek i punkt przedszkolny nasze dzieci
(540)

(210) 524673

(591) niebieski, biały
(531) 02.05.01, 02.05.02, 02.05.03, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.12,

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy,
obuwie, odzież.
(111) 341956
(220) 2020 12 07
(210) 521823
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) TOMASZEWSKI PIOTR FABRYKA UŚMIECHU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA UŚMIECHU
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, czarny, żółty,
jasnobrązowy, różowy
(531) 26.03.04, 26.01.06, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.15

46

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 23/2021

(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych,
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego
i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe,
silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia sterujące
do obsługi maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i transportu, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące.

(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych,
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego
i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe,
silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia sterujące
do obsługi maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i transportu, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące.

(111) 341957
(220) 2020 12 07
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) KSIĄŻKIEWICZ ROBERT, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERTIGO
(540)

(111) 341960
(220) 2020 12 07
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) BIOWATT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biowatt
(540)

(210) 521824

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, analizy wykonalności
projektu, artyści graficy (usługi-), doradztwo projektowe, doradztwo
w zakresie opracowywania produktów, planowanie projektu, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, projektowanie produktu
[wzornictwo], projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie wizualne, architektura, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, oceny techniczne związane z projektowaniem,
konstrukcyjne (projektowanie-), projektowanie analiz wykonalności
w zakresie projektów, projektowanie architektoniczne, projektowanie budowlane, projektowanie budynków.
(111) 341958
(220) 2020 12 07
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) KSIĄŻKIEWICZ BARBARA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRIGHT STUDIO
(540)

(210) 521825

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, analizy wykonalności
projektu, artyści graficy (usługi-), doradztwo projektowe, doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie doboru zasłon
[projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie doboru pokrowców
na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie opracowywania produktów, doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], planowanie i projektowanie
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, planowanie i projektowanie
kuchni, planowanie projektu, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania
wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni
na wymiar, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie produktu
[wzornictwo], projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie
wizualne, projektowanie wnętrz budynków.
(111) 341959
(220) 2020 12 07
(210) 521826
(151) 2021 05 17
(441) 2021 01 25
(732) TOMASZEWSKI PIOTR FABRYKA UŚMIECHU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A&P parts
(540)

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13

(210) 521827

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, biogaz, paliwo, paliwo wyprodukowane lub odzyskane
z odpadów i pozostałości odpadowych, paliwo z biomasy, paliwo
do ogrzewania, 11 biogazownie, generatory gazu, urządzenia i instalacje do ogrzewania odnawialnymi źródłami energii, 42 badania
techniczne, audyt energetyczny, badania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane,
doradztwo w dziedzinie technologii, doradztwo w dziedzinie usług
inżynieryjnych, badania i rozwój w dziedzinie produkcji biogazu, doradztwo i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska.
(111) 341961
(220) 2020 12 04
(210) 521834
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) OSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dezynfekcja24.com
(540)

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18, 26.04.16
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż online,
w zakresie: środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, mydeł dezynfekujących, antyseptyków, środków bakteriobójczych, środków
wirusobójczych, dozowników środków dezynfekujących i czyszczących, urządzeń do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, odzieży, nakryć głowy i obuwia do celów medycznych, maseczek ochronnych,
przyłbic do ochrony twarzy, okularów ochronnych, przyrządów, preparatów i materiałów diagnostycznych, materiałów opatrunkowych,
aparatów i instrumentów medycznych, przyrządów i przyborów medycznych, przyrządów i przyborów dentystycznych, sprzętu i artykułów do sprzątania i czyszczenia, preparatów do czyszczenia, odświeżania i prania, mebli i pościeli do celów medycznych, ochronnych
pokrowców [narzut] na materace i meble, żywności dietetycznej
do celów leczniczych, preparatów i artykułów medycznych, urządzeń
i materiałów laboratoryjnych, elektrycznych zgrzewarek do tworzyw
sztucznych [pakowanie], urządzeń do rehabilitacji medycznej, aparatury do zabiegów fizjoterapeutycznych, filtrów do wody, ręczników
papierowych, papieru toaletowego, dozowników papieru toaletowego i ręczników papierowych.
(111) 341962
(220) 2020 12 07
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp (PL)

(210) 521837
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKI OGRÓD
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, szary, zielony
(531) 03.11.07, 05.07.08, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(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) 341963
(220) 2020 12 08
(210) 521841
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) emonnari
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów
mody, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, 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
detalicznej w zakresie futer, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu
gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do szycia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wy-
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posażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, wypożyczanie stoisk
handlowych.

(111) 341964
(220) 2020 12 04
(210) 521842
(151) 2021 05 20
(441) 2021 01 18
(732) PARTWORK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miechów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PartWork
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 17.02.17, 29.01.12, 26.13.25, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 19 płytki ceramiczne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki ścienne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne,
drzwi zewnętrzne, niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe,
drzwi szklane, drzwi drewniane, 35 outsourcing (doradztwo biznesowe), doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi
w zakresie czynności biurowych, usługi sekretarskie i biurowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, konserwacja maszyn przemysłowych, naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
czyszczenie okien, sprzątanie fabryk, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych,
montaż części do pojazdów, montaż drzwi, montaż okuć do drzwi,
usługi w zakresie montażu i naprawy szkła płaskiego, 39 pakowanie
prezentów, pakowanie towarów, pakowanie produktów, pakowanie
żywności, pakowanie produktów spożywczych, pakowanie towarów
w skrzynie, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie towarów
do kontenerów, załadunek i rozładunek towarów, usługi dystrybucji
ładunków na paletach, transport towarów, konfekcjonowanie towarów, 40 obróbka metali, szlifowania, obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, spawanie,
42 kontrola jakości wytworzonych produktów, kontrola jakości produktów częściowo wytworzonych, kontrola i testowanie jakości.
(111) 341965
(220) 2020 12 08
(210) 521843
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bionus
(510), (511) 32 piwo.
(111) 341966
(151) 2021 05 04

(220) 2020 12 07
(441) 2021 01 11

(210) 521860
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(732) HEWEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Byków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPRITZ
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 12 pojazdy silnikowe, przyczepy i naczepy do pojazdów,
samochody.
(111) 341967
(220) 2020 12 07
(210) 521861
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IBeSoftin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne,
leki dla ludzi, leki ziołowe, środki przeciwbólowe, niesteroidowe
leki przeciwzapalne, suplementy diety, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe,
witaminy i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej
równowagi flory w układzie trawiennym, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki do picia będące suplementami diety,
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne dodatki
do żywności, proszki jako zamienniki posiłków, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych.
(111) 341968
(220) 2020 12 08
(210) 521870
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 01
(732) RUTKOWSKI PAWEŁ, Tomaszów Mazowiecki (PL);
SHCHERBYNA VITALII, Odessa (UA);
POSTOVYI BOHDAN, Odessa (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KanapkaMan
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 08.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, usługi w zakresie zamówień online
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą
na miejsce, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów i usług, usługi porównywania cen, analiza cen, porównywanie cen dotyczących usług sprzedaży gotowych
posiłków, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie i kompilacja komputerowej bazy danych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama, marketing,
usługi promocyjne, marketingowe i reklamowe, promocja sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 43 bary, pizzerie, restauracje, puby, stołówki, kawiarnie, herbaciarnie, bary szybkiej obsługi
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[snack-bar], usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
dostarczania żywności i napojów, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udostępnianie
opinii na temat restauracji i barów, przygotowywanie żywności dla
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, kontraktowe usługi w zakresie żywności, 45 zarządzanie własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej na modele biznesowe w ramach
franszyzy, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie baz danych [usługi prawne], licencjonowanie własności
intelektualnej i praw autorskich. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 341969
(220) 2020 12 07
(210) 521876
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) LEWANOWICZ ALEKSANDRA SOYOOSH, Narol (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOYOOSH
(540)

(531) 05.07.23, 05.03.14, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 mgiełki do ciała, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych, naturalne olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, esencja mięty [olejek eteryczny],
emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], kocanka [olejki
eteryczne], olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy,
olejek miętowy surowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, olejek z wyciągiem z owoców
amia do celów kosmetycznych, olejki destylowane do pielęgnacji
urody, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do perfum i zapachów,
olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii,
olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku
w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne na kojenie nerwów,
olejki eteryczne z cytryny, olejki eteryczne z drzewa sandałowego,
olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu,
roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, żel lawendowy, mydła, mydełka, mydła nielecznicze, mydło migdałowe, mydła karbolowe, mydło alkaliczne, mydło perfumowane,
mydła perfumowane, perfumowane mydła, mydła toaletowe, roztwory mydła, przeciwpotowe mydła, mydło pielęgnacyjne, mydła
kosmetyczne, mydła granulowane, mydło dezodoryzujące, mydło
aloesowe, mydło do kąpieli, nielecznicze mydła toaletowe, mydła
w płynie, mydło pod prysznic, mydło do golenia, mydła w żelu, mydła w kremie, mydła do rąk, mydło do skóry, produkty z mydła, mydła
do twarzy, mydła w kostce, mydła do prania, mydła robione ręcznie,
mydło w płatkach, gąbki nasączone mydłem, zmywaki nasączone mydłem, mydła do użytku osobistego, mydła w postaci żelu, kremowe
mydło do ciała, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do użytku domowego, mydła w kremie do mycia, mydła do ożywiania koloru tkanin,
mydła w płynie do kąpieli, kostki mydła do mycia ciała, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło w płynie do kąpieli stóp, mydła
w płynie do rąk i twarzy, kostki mydła do czyszczenia do użytku do-
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mowego, kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, pianki [kosmetyki],
kosmetyki kolorowe, eyelinery [kosmetyki], korektory [kosmetyki],
kosmetyki upiększające, mleczka kosmetyczne, róże kosmetyczne,
maski kosmetyczne, mydła kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
wata kosmetyczna, kremy kosmetyczne, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, preparaty zmiękczające [kosmetyki], kosmetyki do włosów, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do ust, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kremy do twarzy [kosmetyki], zmiękczający środek
oczyszczający [kosmetyk], kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie olejków,
kosmetyki koloryzujące do skóry, maseczki do skóry [kosmetyki],
kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki
w gotowych zestawach, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
w postaci kremów, preparaty do perfumowania i aromatyzowania
powietrza, mgiełki do aromatyzowania powietrza w pomieszczeniu, mgiełki do perfumowania powietrza, 4 świece, świeczki, świece
zapachowe, świece perfumowane, świece stołowe, świece okolicznościowe, świece [oświetlenie], zestawy świeczek, knoty do świec,
oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], świece pochłaniające dym,
świece w puszkach, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, długie cienkie świece, świeczki do podgrzewaczy, światełka nocne [świeczki], knoty do świec [oświetlenie], wosk
do wyrobu świec, świece i knoty do świec w celu oświetlenia, świece
o kształtach owoców, świece do lampek nocnych, świeczki używane jako lampki nocne, świece sojowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie świec sojowych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie mydeł, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie mgiełek do ciała, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące świec, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące świec zapachowych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące zestawów świeczek, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
mydła do twarzy, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące olejków
eterycznych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące esencji i olejków eterycznych, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące świec, usługi
sprzedaży hurtowej dotyczące świec zapachowych, usługi sprzedaj
hurtowej dotyczące zestawów świeczek, usługi sprzedaży hurtowej
dotyczące mydła do twarzy, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące
olejków eterycznych, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące esencji
i olejków eterycznych.

(111) 341970
(220) 2020 12 07
(210) 521877
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) LEWANOWICZ ALEKSANDRA SOYOOSH, Narol (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOYOOSH
(510), (511) 3 mgiełki do ciała, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych, naturalne olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, esencja mięty [olejek eteryczny],
emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], kocanka [olejki
eteryczne], olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy,
olejek miętowy surowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, olejek z wyciągiem z owoców
amla do celów kosmetycznych, olejki destylowane do pielęgnacji
urody, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do perfum i zapachów,
olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii,
olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku
w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne na kojenie nerwów,
olejki eteryczne z cytryny, olejki eteryczne z drzewa sandałowego,
olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu,
roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, żel lawendowy, mydła, mydełka, mydła nielecznicze, mydło migdałowe, mydła karbolowe, mydło alkaliczne, mydło perfumowane,
mydła perfumowane, perfumowane mydła, mydła toaletowe, roztwory mydła, przeciwpotowe mydła, mydło pielęgnacyjne, mydła
kosmetyczne, mydła granulowane, mydło dezodoryzujące, mydło
aloesowe, mydło do kąpieli, nielecznicze mydła toaletowe, mydła
w płynie, mydło pod prysznic, mydło do golenia, mydła w żelu, my-
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dła w kremie, mydła do rąk, mydło do skóry, produkty z mydła, mydła
do twarzy, mydła w kostce, mydła do prania, mydła robione ręcznie,
mydło w płatkach, gąbki nasączone mydłem, zmywaki nasączone mydłem, mydła do użytku osobistego, mydła w postaci żelu, kremowe
mydło do ciała, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do użytku domowego, mydła w kremie do mycia, mydła do ożywiania koloru tkanin,
mydła w płynie do kąpieli, kostki mydła do mycia ciała, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło w płynie do kąpieli stóp, mydła
w płynie do rąk i twarzy, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, pianki [kosmetyki],
kosmetyki kolorowe, eyelinery [kosmetyki], korektory [kosmetyki],
kosmetyki upiększające, mleczka kosmetyczne, róże kosmetyczne,
maski kosmetyczne, mydła kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
wata kosmetyczna, kremy kosmetyczne, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, preparaty zmiękczające [kosmetyki], kosmetyki do włosów, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do ust, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kremy do twarzy [kosmetyki], zmiękczający środek
oczyszczający [kosmetyk], kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie olejków,
kosmetyki koloryzujące do skóry, maseczki do skóry [kosmetyki],
kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki
w gotowych zestawach, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
w postaci kremów, preparaty do perfumowania i aromatyzowania
powietrza, mgiełki do aromatyzowania powietrza w pomieszczeniu, mgiełki do perfumowania powietrza, 4 świece, świeczki, świece
zapachowe, świece perfumowane, świece stołowe, świece okolicznościowe, świece [oświetlenie], zestawy świeczek, knoty do świec,
oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], świece pochłaniające dym,
świece w puszkach, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, długie cienkie świece, świeczki do podgrzewaczy, światełka nocne [świeczki], knoty do świec [oświetlenie], wosk
do wyrobu świec, świece i knoty do świec w celu oświetlenia, świece
o kształtach owoców, świece do lampek nocnych, świeczki używane jako lampki nocne, świece sojowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie świec sojowych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie mydeł, usługi sprzedaj
detalicznej świadczone online w zakresie mgiełek do ciała, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące świec, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące świec zapachowych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące zestawów świeczek, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
mydła do twarzy, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące olejków
eterycznych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące esencji i olejków eterycznych, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące świec, usługi
sprzedaży hurtowej dotyczące świec zapachowych, usługi sprzedaży
hurtowej dotyczące zestawów świeczek, usługi sprzedaży hurtowej
dotyczące mydła do twarzy, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące
olejków eterycznych, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące esencji
i olejków eterycznych.

(111) 341971
(220) 2020 12 08
(210) 521879
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) ZADKA ŁUKASZ, Oleśnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MENTALISTA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: afisze, plakaty, fotografie, ryciny [grafika], bloki papierowe, bloki do pisania, czasopisma [periodyki], gazety, kartki z życzeniami, komiksy,
książki, obrazy [malarstwo] oprawione lub nie, rysunki, filmy wideo,
e-booki, książki audio, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, przesyłanie informacji drogą online, transmisja
audio, transmisja filmów wideo, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi rozrywkowe, usługi sportowe i kulturalne, zajęcia
sportowe i kulturalne, produkcja nagrań audio i video oraz usługi
fotograficzne, dystrybucja filmów, informacje dotyczące rozrywki
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, nagrywanie muzyki, nagrywanie taśm wideo, nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych.
(111) 341972
(151) 2021 05 04

(220) 2020 12 08
(441) 2021 01 11

(210) 521884
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(732) OKOŃ MARCIN, Wola Cygowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDYCYNA ENERGII
(540)
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(540)

(591) biały, brązowy, zielony
(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, słodycze w postaci krówek, karmelki, cukierki, cukierki mleczne, batony (słodycze), batony
mleczne (słodycze).
(591) szary, żółty, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 02.09.15, 01.01.01,
01.01.03, 01.01.09, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 44 usługi medycyny alternatywnej, fizjoterapia, usługi terapeutyczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja, zabiegi terapeutyczne
dla ciała.
(111) 341973
(220) 2020 10 12
(151) 2021 04 21
(441) 2021 01 04
(732) KOWALCZYK JACEK, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESET PREMIUM
(540)

(111) 341976
(220) 2020 11 06
(210) 520559
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milla Krówka z Milanówka
(540)

(210) 519354

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 32 napoje bezalkoholowe, napoje w żelu.
(111) 341974
(220) 2019 12 14
(210) 508000
(151) 2020 10 16
(441) 2020 04 06
(732) MOZDYNIEWICZ RYSZARD STANISŁAW NARSIT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dpay
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 24.17.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, słodycze w postaci krówek, karmelki, cukierki, cukierki mleczne, batony (słodycze), batony
mleczne (słodycze).
(111) 341977
(220) 2020 12 05
(210) 521774
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW POLĘDWICZKA z Liściem BOGACTWO SMAKU
I AROMATU KOLEKCJA WĘDLIN Z SOKOŁOWA
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych.
(111) 341975
(220) 2020 11 06
(210) 520558
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milla Krówka z Milanówka

(591) czerwony, ciemnoczerwony, złoty, biały, zielony,
ciemnobrązowy, jasnobrązowy, jasnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 08.05.01, 08.05.04, 08.05.25,
05.01.05, 05.01.16, 05.03.11
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

Nr 23/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 341978
(220) 2020 12 05
(210) 521775
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Dziś Pieczemy PROSTY OBIAD SZYBKIE, PROSTE
DANIE POLĘDWICZKA WIEPRZOWA DO ZAPIECZENIA GOTOWA
W NIECAŁE 60 min
(540)
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lenie i przetwarzanie kawy, przetwarzanie artykułów spożywczych
do użytku w produkcji, przetwarzanie żywności, przetwarzanie
żywności gotowanej, usługi konserwacji żywności, usługi pasteryzacji żywności i napojów, wytłaczanie owoców, wędzenie żywności,
żywność (wędzenie-), konserwowanie napojów i żywności, konserwowanie żywności, mielenie żywności, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz
pomieszczeń na posiedzenia, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy
opieki dla osób starszych, dzierżawa metalowych i niemetalowych
budynków przenośnych, konstrukcje przenośne [wypożyczanie-],
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego.

(111) 341980
(220) 2020 12 06
(210) 521781
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) PRUSZOWSKI MATEUSZ, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HAPÉ
(510), (511) 34 machorka, tabaka, tabaka bez tytoniu, tabaka z tytoniem, tytoń, tytoń w liściach, tytoń surowy, tytoń i substytuty
tytoniu, tytoń do żucia, wyroby tytoniowe, tytoń aromatyzowany,
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), substytuty tytoniu,
aerozole do inhalowania i substancje nośne do nich, do zastosowania w fajkach wodnych.

(591) ciemnobrązowy, czerwony, złoty, biały, zielony,
jasnobrązowy, różowy, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.01.05, 05.01.16, 08.05.01, 08.05.04
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.
(111) 341979
(220) 2020 12 06
(151) 2021 05 20
(441) 2021 01 18
(732) TARCHAŁA ANDRZEJ, Ochotnica Górna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARCHAŁA CATERING
(540)

(210) 521780

(111) 341981
(220) 2020 12 03
(210) 521784
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) LV solution společnost s ručenim omezeným,
Český Těšín (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Betters zakłady sportowe
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, gry hazardowe, w szczególności
zakłady wzajemne, w tym organizowane przez sieć Internet (online),
urządzenia, maszyny i terminale do gier hazardowych w szczególności zakładów wzajemnych, w tym organizowanych przez sieć Internet (online), części i wyposażanie do tych produktów, udostępnianie
obiektów wykorzystywanych do udostępniania gier hazardowych
w szczególności zakładów wzajemnych, w tym organizowanych
przez sieć Internet (online), wszystkie wyżej wymienione usługi
świadczone także online z komputerowej bazy danych, telefonicznie
lub za pomocą Internetu, usługi informacyjne i doradcze w zakresie
wszystkich uprzednio wymienionych.
(111) 341982
(220) 2020 12 07
(210) 521787
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) Otani Tire Co., Ltd., Klongmai, Sampran, Nakhonpathom (TH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTANI
(540)

(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.10, 27.05.01
(510), (511) 12 opony do pojazdów.

(531) 27.05.01, 02.01.11, 02.01.04
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, 29 nabiał i substytuty nabiału, mięso i wyroby mięsne, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, 40
przetwarzanie żywności i napojów, drukowanie, wywoływanie zdjęć
i filmów, ubój, mrożenie żywności, obróbka żywności gotowanej, pa-

(111) 341983
(220) 2020 12 07
(210) 521789
(151) 2021 05 18
(441) 2021 01 18
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KONTO Z LWEM ACTIVE
(510), (511) 36 finansowe usługi bankowe, bankowe usługi rozliczeniowe, finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania środków
pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, skomputeryzowane usługi bankowe, telefoniczne
usługi bankowe, usługi bankowe, usługi bankowe dostępne za pomocą kart, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, zautomatyzowa-
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ne usługi bankowe, zautomatyzowane usługi bankowe związane
z transakcjami za pomocą kart obciążeniowych, zautomatyzowane
usługi bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, bankowość internetowa, emisja kart kredytowych, obsługa
kart do transakcji płatniczych, obsługa kart kredytowych i debetowych, usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart
debetowych, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, wydawanie
kart kredytowych, doradztwo finansowe, finansowe (doradztwo-),
finansowe (informacje-), usługi doradcze finansowo-ekonomiczne,
usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego, transakcje gotówkowe i transakcje walutowe, wymiana
walutowa, usługi walutowe, 42 administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, udostępnianie informacji online
w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych
lub Internetu, usługi komputerowe do analizy danych, utrzymanie
oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego.

(111) 341984
(220) 2020 12 07
(210) 521801
(151) 2021 05 18
(441) 2021 01 18
(732) KULEJEWSKI KAMIL P.P.U.H. KAMLINEMEBLE, Cyganka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUDECKA OSTOJA
(540)

(531) 03.01.08, 03.01.26, 03.07.16, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 38
komunikacja za pośrednictwem blogów online.
(111) 341985
(220) 2020 12 04
(210) 521798
(151) 2021 05 18
(441) 2021 01 18
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2030
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 341986
(220) 2020 12 04
(210) 521800
(151) 2021 05 18
(441) 2021 01 18
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2065
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 341987
(220) 2020 12 04
(210) 521802
(151) 2021 05 18
(441) 2021 01 18
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2035
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(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(111) 341988
(220) 2020 12 04
(210) 521803
(151) 2021 05 10
(441) 2021 01 18
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2060
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 341989
(220) 2020 12 04
(210) 521804
(151) 2021 05 10
(441) 2021 01 18
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2055
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 341990
(220) 2020 12 04
(210) 521805
(151) 2021 05 10
(441) 2021 01 18
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2050
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 341991
(220) 2020 12 04
(210) 521806
(151) 2021 05 10
(441) 2021 01 18
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2025
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 341992
(220) 2020 12 04
(210) 521807
(151) 2021 05 10
(441) 2021 01 18
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2045
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 341993
(220) 2020 12 04
(210) 521808
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 18
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2040
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 341994
(220) 2020 12 04
(210) 521809
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 18
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 341995
(151) 2021 05 25

(220) 2020 12 07
(441) 2021 02 08

(210) 521810
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(732) DOLNOŚLĄSKI AKCELERATOR TECHNOLOGII I INNOWACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Długołęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLANTOR OCHRONA NAJWYŻSZYCH LOTÓW
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne, leki weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne.
(111) 341996
(220) 2020 12 04
(210) 521811
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 18
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont SFIO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 341997
(220) 2020 12 07
(210) 521812
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) DAAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Daave
(540)

(531) 18.05.05, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe, 12 drony.
(111) 341998
(220) 2020 12 07
(210) 521814
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) KARPIŃSKI PRAWDZIWE LODY SPÓŁKA JAWNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cremella
(540)

(591) biały, czarny, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie warzyw,
pasty do smarowania składające się głównie z jajek, owocowe pasty
do smarowania, pasty mleczne do smarowania, pasty na bazie orzechów, pasty na bazie roślin strączkowych, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, produkty do smarowania na bazie trufli (kremy z trufli), 30
pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do chleba, pasty czekoladowe
[do smarowania], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty do smarowania na bazie majonezu, pasty do sporządzania
napojów kakaowych, pasty na bazie czekolady, pasty z czekolady
i orzechów do smarowania kanapek, pasty warzywne [sosy], słodkie
pasty do smarowania [miód], kremy czekoladowe, kremy czekoladowe
do smarowania, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania,
mrożone kremy budyniowe, wyroby piekarnicze zawierające kremy
i owoce, wyroby piekarnicze zawierające kremy, napoje o smaku czekoladowym, napoje składające się głównie z czekolady, napoje sporządzone z czekolady, napoje zawierające czekoladę, orzechy macadamia
w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie

53

czekoladowej, owoce w polewie czekoladowej, polewa lub posypka
czekoladowa, polewy o smaku czekoladowym, posypka czekoladowa,
praliny wytworzone z czekolady, preparaty do sporządzania napojów
czekoladowych, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych
o smaku orzechowym, produkty cukiernicze uformowane z czekolady, produkty na bazie czekolady, słodycze czekoladowe, sos czekoladowy, syrop czekoladowy, syropy czekoladowe do przygotowywania
napojów na bazie czekolady, wafelki w polewie czekoladowej, wafle
czekoladowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, wyroby
cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
batoniki cukiernicze, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze,
czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, dekoracje cukiernicze do ciast, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych,
gotowe desery [wyroby cukiernicze], lodowe wyroby cukiernicze,
mleczne wyroby cukiernicze, mrożone mleczne wyroby cukiernicze,
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, musy (wyroby cukiernicze), nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze
o smaku mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, nielecznicze wyroby cukiernicze
z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek,
nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], polewy cukiernicze,
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, składniki
na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, wiórki do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze
lukrowane (nie dla celów medycznych), wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby
cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby
cukiernicze w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze z mąki, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 kawiarnia, lodziarnie, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia.

(111) 341999
(220) 2020 12 07
(210) 521818
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) EURONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konojady (PL)
(540) (znak słowny)
(540) White Drop
(510), (511) 29 mleko.
(111) 342000
(220) 2020 12 07
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) MACKIEWICZ JOWITA, Żółwin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L LAMARA
(540)

(591) biały, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12

(210) 521820
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(510), (511) 3 kosmetyki, eyelinery [kosmetyki], toniki [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki naturalne,
kosmetyki organiczne, kosmetyki kolorowe, korektory [kosmetyki],
kosmetyki upiększające, zestawy kosmetyków, środki nawilżające [kosmetyki], preparaty zmiękczające [kosmetyki], kosmetyki do włosów,
żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki
do paznokci, płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki do ust, kosmetyki do makijażu, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do rzęs, kremy do twarzy [kosmetyki], produkty powlekające usta
[kosmetyki], kosmetyki w formie żeli, kolorowe kosmetyki do oczu,
kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki w postaci płynów, zmywacze do paznokci [kosmetyki], kosmetyki w formie olejków, balsamy
do opalania [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], kosmetyki w postaci różu, kremy na noc [kosmetyki], toniki do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, kolorowe kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
do użytku osobistego, pudry w kamieniu [kosmetyki], kompaktowe
kosmetyki do makijażu, kosmetyki w gotowych zestawach, olejki
do ciała [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do makijażu twarzy, olejki do opalania [kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], podkłady do paznokci [kosmetyki], kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, mleczka do opalania [kosmetyki], kosmetyki w postaci
kremów, błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji urody, preparaty do samoopalania [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji
skóry, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki],
olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], środki
nawilżające do twarzy [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nawilżające
balsamy do ciała [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
płyny do mycia twarzy [kosmetyki], chusteczki do twarzy nasączane
kosmetykami, kosmetyki w postaci cieni do powiek, perfumowane
kosmetyki w aerozolu do ciała, środki do oczyszczania skóry twarzy
[kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała
[kosmetyki], perfumy, środki perfumeryjne i zapachowe, olejki do perfum i zapachów, 5 suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe,
przeciwutleniające suplementy, suplementy diety, suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy), przeciwutleniające suplementy
diety, mineralne suplementy odżywcze, suplementy z wapniem,
białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne
suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy
odżywcze w płynie, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy
diety dla sportowców, suplementy diety w płynie, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające białko, suplementy żywnościowe w postaci proszku, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety
z kwasem foliowym, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety
poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy diety składające się z aminokwasów, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia
będące suplementami diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 44 usługi kosmetyczne,
zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych,
usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, salony piękności, usługi salonów
piękności, świadczenie usług przez salony piękności, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności.

(111) 342001
(151) 2021 05 24

(220) 2020 12 03
(441) 2021 01 18

(210) 521703
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(732) SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the BURGERS
(540)

(531) 08.01.07, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby mięsne, ekstrakty mięsne, ekstrakty z ryb, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, mięsa
wędzone, wędliny, mięso liofilizowane, kotlety wieprzowe, kotlety
rybne, kotlety sojowe, kotlety z tofu, kiełbasy, kiełbaski rybne, paluszki rybne, kiełbaski w cieście, kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski
wieprzowe, kiełbasy wędzone, kiełbasy z kurczaka, cielęcina, jagnięcina, wołowina, wieprzowina, filety rybne, filety anchois, filety z piersi kurczaka, filety z wędzonego śledzia, homary, kraby, małże, ośmiornice, ostrygi, skorupiaki, surimi, podroby, pulpety [żywność], klopsiki
drobiowe, knedle ziemniaczane, krokiety, przekąski na bazie mięsa,
steki, steki z mięsa, steki wołowe, steki wieprzowe, steki z ryb, szaszłyki, tofu, przekąski na bazie tofu, tofu z soi, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski ziemniaczane, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, marmolada, kompoty, jaja,
produkty z jaj, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, napoje
na bazie mleka, zsiadłe mleko, maślanka, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, masło, masło orzechowe, sery, twaróg, produkty serowarskie, fondue serowe, jogurty, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, nabiał i substytuty
nabiału, desery mleczne, schłodzone desery mleczne, desery jogurtowe, desery owocowe, galaretki owocowe, kandyzowane owoce,
kandyzowane przekąski owocowe, galaretki z warzyw, galaretki
z owoców morza, galarety mięsne, galaretki rybne, oleje i tłuszcze
jadalne, oliwa z oliwek, dipy, dip fasolowy, dipy serowe, dipy na bazie
produktów mlecznych, falafel [orientalnie przyprawione kotleciki
z cieciorki], kofta libańska (szpadki grillowanego mięsa wołowego,
podawane z ryżem arabskim, zestawem surówek oraz sosem jogurtowo-miętowym z dodatkiem chili lub harissą do wyboru), harissa,
tabbouleh, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki z drobiu, gotowe
dania warzywne, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, hummus, hummus [pasta z ciecierzycy], mieszanki owoców suszonych,
orzechy jadalne, zupy, rosół [zupa], zupy cebulowe, zupy grzybowe,
zupa pomidorowa, frytki, frytki gofrowane, frytki ziemniaczane,
owoce morza, kalmary panierowane, produkty z owoców morza,
przystawki na bazie warzyw, warzywa grillowane, warzywa gotowane, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, soczewica,
soja [przetworzona], zapiekanki [żywność], żywność przygotowywana z ryb, oliwki, sos tahini, sos jogurtowo-miętowy z dodatkiem chili,
paski świeżych warzyw: marchewki i ogórka, sałaty, sałatki, sałatki
drobiowe, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, sałatka z falafelem, sałatka grecka, sałatka z wątróbką w porzeczkach, krążki cebulowe w panierce,
ostre kulki serowe z dodatkiem zielonego jalapeño w panierce podawane z sosem, serki panierowane, nuggetsy z serem cheddar i papryczką jalapeño w czarnej panierce, podawane z sosem, skrzydełka
kurczaka marynowane w sosie barbecue, hummus jamil [pasta z cieciorki przygotowana według oryginalnej libańskiej receptury, podawana ze świeżo wypiekaną bułką pita], burgery, burgery mięsne,
burgery sojowe, burgery warzywne, burgery z indyka, burgery z tofu,
burgery z falafelem, burgery wegańskie, burgery z boczniakami, cheese burgery, hamburgery, hamburgery z indyka, hamburgery z kurczaka, hot dogi, shoarma, shoarma z kurczaka, shoarma zapieczona
serem, ryż, ryż arabski, ziemniaki, opiekane ziemniaki, ziemniaki smażone w cieście, frytki stekowe, wątróbka z pieczarkami, karkówka
z grilla, gęś pieczona, indyk pieczony, golonka, grillowane filety rybne, chipsy, chipsy z bekonu, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy z batatów, chipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, stripsy z kurczaka, skrzydełka BBQ, kawior, grzyby gotowe
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do spożycia, grzyby konserwowane, gulasze, gulasz wołowy, gulasz
błyskawiczny, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, omlety,
pasty rybne, pasty mięsne, pasztety, pasty warzywne, pieczone kasztany, przetworzone owady i larwy, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, sosy, sos czosnkowy,
30 chleb, chleb pita, chleb pitta, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb na parze, chleb chrupki, chleb razowy, chleb żytni,
chleb słodowy, chleb wielozbożowy, chleb z rodzynkami, chleb
z ziarnami soi, chleb w kształcie placków, chleb z przyprawami, chleb
o niskiej zawartości soli, chleb czosnkowy, przaśny chleb w postaci
cienkich płatów, tosty, czipsy z pity, bułki, bułki pita, bułki maślane,
rogaliki, przekąski składające się głównie z chleba, pieczywo czosnkowe, pieczywo czosnkowe z serem, bagietki, bajgle, precle, precelki,
bułeczki chrupkie, bułeczki drożdżowe, bułeczki słodkie, biszkopty,
grzanki, grzanki [sucharki], kanapki, kanapki tostowe opiekane, koreczki, kanapeczki, baklava, chałwa, bezy, wyroby piekarnicze, ciasta,
ciasta czekoladowe, ciasta [słodkie lub słone], ciasta wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta z kremem, ciasta zawierające mięso, kruche
ciasto, sernik, tiramisu, szarlotka, ciasteczka z wróżbą, brownie
z gruszką (czekoladowe ciastko z dodatkiem orzechów włoskich
i karmelu, podawane na ciepło z gruszką i bitą śmietaną), crème brulee (krem waniliowy pod cienką warstwą karmelu), sezamowe kulki
w toffi (kulki z nadzieniem z czerwonej fasoli w cieście sezamowym,
podawane na ciepło z sosem toffi), tarty (słodkie lub słone), quiche
[tarty], ciasteczka, ciastka owsiane, ciastka czekoladowe, ciasteczka
maślane, ciasto biszkoptowe, suflety deserowe, wyroby cukiernicze,
cukierki, cukierki bez cukru, pralinki, czekoladki, kawa, espresso, cappuccino, gotowe napoje kawowe, kawa mrożona, herbata, herbaty
ziołowe [napary], herbaty owocowe, herbata mrożona, yerba mate,
czekolada, czekolada pitna, gorąca czekolada, kakao, napoje kakaowe, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, desery, gotowe desery
[wyroby cukiernicze], desery czekoladowe, desery lodowe, desery
z muesli, puddingi, deser puddingowy na bazie ryżu, gotowe do spożycia puddingi, wyroby lodowe, lodowe słodycze, lodowe wyroby
cukiernicze, lody mleczne, lody na bazie jogurtu, herbatniki, krakersy, lizaki, marcepan, batoniki, batony zbożowe i energetyczne, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batony czekoladowe, batoniki muesli, batony lodowe, batony z orzechów w karmelu, batoniki
cukiernicze, batony sezamowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, eklerki, gofry, orzechowe wyroby cukiernicze, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze),
dania na bazie ryżu, gotowe dania z ryżu, kasze, kuskus, makarony,
kluski, pierogi, tortille, drób w cieście, dziczyzna w cieście, ryba w cieście, sosy, gotowe sosy, harissa [przyprawa], sosy mięsne, warzywa
w cieście, wrapy z kurczakiem, chrupki, chrupki ryżowe, chrupki serowe, chrupki kukurydziane, chrupki zbożowe, czipsy na bazie mąki,
czipsy na bazie zbóż, mięso zapiekane w cieście, naleśniki, owsianka,
płatki zbożowe, płatki śniadaniowe, przyprawy, risotto, wafle, wafelki
[artykuły spożywcze], wafle ryżowe, wafle czekoladowe, wafle ryżowe w polewie czekoladowej, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi barów i restauracji, usługi barów typu fast-food
na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje z grillem, usługi
barmanów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach i barach, restauracje, restauracje dla turystów,
restauracje oferujące dania na wynos, bary, bary przekąskowe, bary
sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, herbaciarnie, stołówki, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji o usługach barów, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, informacja
o usługach restauracyjnych, porady dotyczące przepisów kulinarnych, usługi kateringowe, katering obejmujący żywność i napoje dla
instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, usługi
kateringowe dla firm, usługi kateringowe obwoźne, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi cateringu zewnętrznego, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje,
organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych,
rezerwacja stolików w restauracjach, rezerwacje hotelowe, rezerwowanie pokojów dla podróżnych, tymczasowe zakwaterowanie, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie miejsc noclegowych w ho-
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telach, usługi hotelowe, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych
klientów, usługi biur zakwaterowania, udostępnianie obiektów
na imprezy, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie opinii na temat restauracji
i barów, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie.

(111) 342002
(220) 2020 12 03
(210) 521704
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 25
(732) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sepowskie
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji w zakresie systemów certyfikacji oceny zgodności, przeprowadzanie egzaminów.
(111) 342003
(220) 2020 12 03
(210) 521705
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 25
(732) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BANAN
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania.
(111) 342004
(220) 2020 12 03
(210) 521706
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 25
(732) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUO
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania.
(111) 342005
(220) 2020 12 03
(210) 521715
(151) 2021 05 17
(441) 2021 01 25
(732) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PODKOWA
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania.
(111) 342006
(220) 2020 12 03
(210) 521716
(151) 2021 05 17
(441) 2021 01 25
(732) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOPEL
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania.
(111) 342007
(220) 2020 12 03
(210) 521718
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRÓJKĄT
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania.
(111) 342008
(220) 2020 12 03
(210) 521720
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAPALNICZKA
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania.
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(111) 342009
(220) 2020 12 03
(210) 521722
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) WIŚNIEWSKI JAROSŁAW, Raszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGROPONIKA
(510), (511) 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne i ogrodnicze, 39 transport, pakowanie, składowanie i magazynowanie produktów rolnych i ogrodniczych w postaci surowej i przetworzonej,
dostarczanie tych towarów na zlecenie, 42 usługi badawcze w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa, projektowanie techniczne w zakresie
rolnictwa i ogrodnictwa, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego dotyczącego rolnictwa i ogrodnictwa, 44 usługi
doradcze i informacyjne w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa, uprawa
roślin, usługi w zakresie rolnictwa.
(111) 342010
(220) 2020 12 03
(210) 521726
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) DĄBEK MAŁGORZATA P.P.U.H. DĄBEK-MEBLE, Opatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dąbek MEBLE
(540)

(531) 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble tapicerowane, meble domowe, meble
kuchenne, meble sypialne, meble biurowe, 35 sprzedaż: mebli, mebli tapicerowanych, mebli domowe, mebli kuchennych, mebli sypialnych, mebli biurowych.
(111) 342011
(220) 2020 12 03
(210) 521727
(151) 2021 05 18
(441) 2021 01 18
(732) 4-LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iTrójmiasto
(540)

(591) jasnoniebieski, fioletowy
(531) 07.01.24, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, ogłoszenia drobne,
prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, promowanie
towarów i usług osób trzecich, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklamy online, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi zarządzania społecznością online, organizacja subskrypcji usług internetowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, opracowywanie katalogów, spisów
w celu publikacji w Internecie, udostępnianie katalogów [spisów]
informacji handlowych online w Internecie, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, transmisja materiałów wideo,
filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez
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użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu,
usługi przesyłania i odbioru wiadomości, elektroniczne przesyłanie
obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć
komputerową, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
online i Internetu, udostępnianie forów internetowych online, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, usługi elektronicznej transmisji danych, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, zapewnianie dostępu
do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej, udostępnianie komputerowej bazy danych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, udostępnianie online
elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
usług online i Internetu, 41 publikacje multimedialne, udostępnianie
publikacji on-line, zapewnianie rozrywki online, udostępnianie obrazów online nie do pobrania, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez
Internet, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, usługi radia internetowego w zakresie rozrywki, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, zapewnianie
rozrywki na żywo, rozrywka interaktywna online, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej.

(111) 342012
(220) 2020 12 03
(210) 521728
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻUBROWISKO
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa,
napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane, preparaty do sporządzania napojów, 35 usługi w zakresie reklamy i marketingu, organizowania pokazów towarów, organizowanie imprez w celach
promocyjnych i handlowych, prowadzenie informacji handlowej,
porad konsumenckich, usługi udostępniania informacji tekstowych
i obrazowych na temat sprzedaży towarów, tworzenie, uaktualnianie
i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i ogłoszeń na temat branży piwowarskiej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, pozyskiwanie, systematyzacja, sortowanie danych
dotyczących branży piwowarskiej do komputerowych baz danych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 43 usługi gastronomiczne,
prowadzenie barów i pubów.
(111) 342013
(220) 2020 12 04
(151) 2021 05 17
(441) 2021 01 25
(732) WOLNIAK BARBARA MARIA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) złotopolskie
(540)

(210) 521740

(591) złoty, biały, niebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13, 05.05.20
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związanej
z tłuszczami i olejami jadalnymi.
(111) 342014
(220) 2020 12 03
(210) 521742
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) KACZAŁKO PAULINA PERFECT STUDIO, Prusice (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P. PERFECT STUDIO
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.05, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą nożyczek
fryzjerskich, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą elektrycznych karbownic do włosów, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą elektrycznych prostownic do włosów, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą elektrycznymi urządzeniami
do układania włosów, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą elektrycznych zalotek do rzęs, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą grzebieni, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą maszynek do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą maszynek do strzyżenia włosów, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą narzędzi ręcznych do użytku przy kosmetycznych
zabiegach pielęgnacyjnych, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą nożyc, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą nożyc [narzędzia obsługiwane ręcznie], usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą nożyczek, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą nożyczek do skórek wokół paznokcia, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą akcesoriów fryzjerskich,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą foteli fryzjerskich,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą foteli-leżanek
do zabiegów kosmetycznych, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą biurek i stołów, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą blatów [części mebli], usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą biurek z regulacją wysokości, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą biurek modułowych [meble], usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą myjni z masażem, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą konsolet, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą z kanapami, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą urządzeń kosmetycznych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą sprzętu elektrycznego, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli fryzjerskich, usługi
handlu hurtowego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą nożyczek fryzjerskich, usługi handlu
hurtowego związane ze sprzedażą elektrycznych karbownic do włosów, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą elektrycznych
prostownic do włosów, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą elektrycznymi urządzeniami do układania włosów, usługi handlu
hurtowego związane ze sprzedażą elektrycznych zalotek do rzęs, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą grzebieni, usługi handlu
hurtowego związane ze sprzedażą maszynek do strzyżenia do użytku
osobistego [elektryczne i nieelektryczne], usługi handlu hurtowego
związane ze sprzedażą maszynek do strzyżenia włosów, usługi handlu
hurtowego związane ze sprzedażą narzędzi ręcznych do użytku przy
kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą nożyc, usługi handlu hurtowego związane
ze sprzedażą nożyc [narzędzia obsługiwane ręcznie], usługi handlu
hurtowego związane ze sprzedażą nożyczek, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą nożyczek do skórek wokół paznokcia, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą akcesoriów fryzjerskich,
usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą foteli fryzjerskich,
usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą foteli-leżanek do zabiegów kosmetycznych, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą biurek i stołów, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą
blatów [części mebli], usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą biurek z regulacją wysokości, usługi handlu hurtowego związane
ze sprzedażą biurek modułowych [meble], usługi handlu hurtowego
związane ze sprzedażą myjni z masażem, usługi handlu hurtowego
związane ze sprzedażą konsolet, usługi handlu hurtowego związane
ze sprzedażą z kanapami, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą urządzeń kosmetycznych, usługi handlu hurtowego związane
ze sprzedażą sprzętu elektrycznego, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą mebli fryzjerskich.

(111) 342015
(220) 2020 12 03
(151) 2021 05 06
(441) 2021 01 18
(732) MŁODA MONIKA BABYFIZJO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BabyFizjo
(540)

57
(210) 521743

(591) niebieski, czarny, biały, czerwony, jasnobrązowy, brązowy
(531) 02.05.06, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 44 badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania
w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badanie sprawności fizycznej,
domowa opieka pielęgniarska, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, fizjoterapia, masaże, masaż, ochrona zdrowia, ocena kontroli wagi, opieka medyczna
i zdrowotna, ośrodki zdrowia, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, profesjonalne
doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia,
poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, poradnictwo dietetyczne,
rehabilitacja fizyczna, sporządzanie raportów dotyczących opieki
zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, terapia
mowy, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie
informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem,
udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi,
usługi dietetyków, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie
dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze
związane z dietą, usługi doradztwa dietetycznego (medyczne), usługi
doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii, usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi medyczne, usługi opieki zdrowotnej,
usługi terapeutyczne, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, zabiegi terapeutyczne dla ciała.
(111) 342016
(220) 2020 12 03
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) MŁODA MONIKA BABYFIZJO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mama bambam.pl
(540)

(210) 521745

(591) niebieski, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, biały
(531) 02.09.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej świadczone online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zabawek,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie domków dla lalek, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie drewnianych klocków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kostek edukacyjnych, usługi sprzedaży
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detalicznej w zakresie zabawkowych akcesoriów kuchennych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie układanek dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zabawkowego warsztatu dla dzieci, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie wózków dla lalek, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie zabawkowych sorterów dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drewnianych zabawek dla dzieci, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie maskotek dla dzieci, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie szumiących zabawek dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gryzaków, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie grzechotek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów plastycznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kolorowanek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów dla dzieci,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do kąpieli, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do pielęgnacji, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do jedzenia, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie bidonów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kubków,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie śliniaków, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie sztućców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do podróży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
termosów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plecaków, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie koszy mojżesza, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mat materiałowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie mat piankowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
tablic pamiątkowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zabawek,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie domków dla lalek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie drewnianych klocków, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie kostek edukacyjnych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie zabawkowych akcesoriów kuchennych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie układanek dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie zabawkowego warsztatu dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wózków dla lalek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zabawkowych sorterów dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie drewnianych zabawek dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie maskotek dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
szumiących zabawek dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
gryzaków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie grzechotek, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów plastycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kolorowanek, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie akcesoriów dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów do kąpieli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do pielęgnacji, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do jedzenia,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bidonów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kubków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie śliniaków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sztućców, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów do podróży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie termosów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie plecaków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie koszy mojżesza, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie mat materiałowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie mat piankowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie tablic pamiątkowych.

(111) 342017
(220) 2020 12 04
(210) 521747
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mościska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco SOFT
(540)

(591) biały, szary
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki toaletowe, preparaty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, 44 higiena i pielęgnacja urody.
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(111) 342018
(220) 2020 12 04
(210) 521750
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) WITKOWSKA-MISIAK KAMILA, Chotomów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) É Étonéese
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, odżywki
do włosów, pomadki do ust, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, rzęsy
sztuczne, szampony, świece do masażu do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, woda micelarna, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania.
(111) 342019
(220) 2020 12 04
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSOR MILA
(540)

(210) 521751

(591) biały, czerwony
(531) 26.04.18, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części
maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości
obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, rozruszniki silników, silniki hydrauliczne, świece żarowe do silników diesla,
świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
wentylatory do silników, wkłady do maszyn filtrujących, zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], 9 amperomierze, aparatura do kontrolowania
temperatury, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, barometry, baterie elektryczne do pojazdów, baterie
elektryczne, częstotliwościomierze, diody świecące [LED], dynamometry [siłomierze], elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe,
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silników, końcówki [elektryczność], liczniki, liczniki obrotów, ładowarki
do baterii, łączniki elektryczne, materiały na przewody instalacji
elektrycznych [kable], mierniki, mikrometry, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, ogrodzenia zelektryfikowane, prędkościomierze do pojazdów, prostowniki, przekaźniki elektryczne, przełączniki
elektryczne, przewody elektryczne, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru
wagi, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy pomiarowe, reduktory [elektryczność], regulatory napięcia do pojazdów,
rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, sygnalizacja
świetlna lub mechaniczna, światła błyskowe [sygnały świetlne], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne
lub mechaniczne, termostaty do pojazdów, urządzenia do kontroli
i regulacji ciepła, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do rejestrowania odległości, wilgotnościomierze, woltomierze, wskaźniki
ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach,
wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki pręd-

Nr 23/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

kości, wskaźniki strat elektrycznych, zawory elektromagnetyczne
[przełączniki elektromagnetyczne], złączki do przewodów [elektryczność].

(111) 342020
(220) 2020 12 04
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) CHOŁODY IWONA IVEX, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LETNISKO RESTAURACJA
(540)

(210) 521757

(591) biały, pomarańczowy
(531) 10.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie
przyjęć [rozrywka], usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów
muzyki, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki i edukacji, 43
usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 342021
(220) 2020 12 04
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) CHOŁODY IWONA IVEX, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LETNISKO RESTAURACJA
(540)

(210) 521759

(591) biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 05.01.03, 05.01.05, 10.03.04, 26.11.02, 26.11.05,
29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie
przyjęć [rozrywka], usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów
muzyki, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki i edukacji, 43
usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 342022
(220) 2020 12 04
(210) 521760
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) KFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) tantis
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pomocą sklepów
internetowych książek, podręczników szkolnych, artykułów papierniczych, zabawek, gier planszowych, kart do gier, puzzli, klocków
do zabawy, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych.

(111) 342023
(220) 2020 12 04
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) HEMP & BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMP & BREW
(540)

59
(210) 521761

(531) 27.05.01, 19.07.01, 05.03.11, 05.03.16, 24.17.02
(510), (511) 16 etykiety nie z materiału tekstylnego, podstawki pod
kufle do piwa, serwety papierowe, serwetki na stół papierowe, wyroby z kartonu stanowiące opakowania następujących produktów:
butelki szklane, kapsle szklane, kufle do piwa, otwieracze do butelek,
podkładki na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, szklanki do napojów, 32 piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa,
ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie: brzeczka piwna, brzeczka
słodowa, piwo słodowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody
stołowe, woda sodowa, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz
napojów, agencje informacji handlowej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako rozpowszechnianie: druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, rozlepianie plakatów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży gadżetów
reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem a mianowicie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy, chorągiewki
reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory
do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki
pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania do butelek z kartonu,
fotografie reklamowe, wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe taśmy przylepne reklamowe,
szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki,
nauszniki, skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych i reklamowych, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa,
41 usługi w zakresie organizowania imprez artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów
i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.
(111) 342024
(220) 2020 12 05
(210) 521771
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) JAWORSKI WOJCIECH SKLEP RYBNY ORKA, Pruszków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORKA TEAM
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 29 ryby świeże, surowe, owoce morza, konserwy rybne,
przetwory rybne, paprykarz, pasty do kanapek na bazie ryb i jajek,
ryby w marynacie, w occie, w oleju, wyroby rybne wędzone, sałatki
rybne, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone,
ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwowane, 35 sprzedaż w sklepie stacjonarnym i w Internecie takich towarów jak: ryby
świeże, surowe, owoce morza, konserwy rybne, przetwory rybne,
paprykarz, pasty do kanapek na bazie ryb i jajek, ryby w marynacie,
w occie, w oleju, wyroby rybne wędzone, sałatki rybne, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby mrożone,
ryby marynowane, ryby konserwowane, 43 usługi barów, pubów, restauracji.
(111) 342025
(220) 2020 12 03
(210) 521675
(151) 2021 05 24
(441) 2021 01 18
(732) ZAWADZKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Czerwony Rum
(510), (511) 9 taśmy magnetyczne, płyty kompaktowe z muzyką,
nagrane kasety magnetofonowe, nagrane płyty DVD z nagraniami
muzycznymi, płyty winylowe, muzyczne nagrania wideo, nagrane
dyski wideo, książki audio, muzyka cyfrowa do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, okulary przeciwsłoneczne, publikacje
elektroniczne, 25 koszulki z nadrukami, koszulki bez rękawów, t-shirty z krótkim rękawem, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, krótkie
spodnie, dżinsy, spodnie dresowe, długie kurtki, kurtki pilotki, ocieplane kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki wierzchnie, czapki z daszkiem, czapki dziane, rękawiczki dziane, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą
strony internetowej, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowanie słów piosenek w postaci książek, organizowanie
festiwali, koncerty muzyczne na żywo, pisanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], komponowanie muzyki dla osób trzecich, publikacje multimedialne.
(111) 342026
(220) 2020 12 02
(151) 2021 05 12
(441) 2021 01 25
(732) BĄK ANNA DATASTORY, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 521678

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 29.01.13, 03.11.17, 03.11.24
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, biżuteria, biżuteria i wyroby jubilerskie, breloczki do kluczy, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria, 16 torby papierowe, torby na zakupy z tworzywa sztucznego, artykuły biurowe, artykuły papiernicze
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do pisania, długopisy kolorowe, kołonotatniki, naklejki, notatniki, notesy, organizery osobiste, pamiętniki, dzienniki, przybory szkolne [artykuły piśmienne], terminarze, zakładki do książek, zeszyty, artykuły
piśmienne, wyroby przeznaczone do wymazywania, broszury, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały ilustracyjne,
drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały piśmienne,
fiszki, kalendarze, książki, plakaty reklamowe, podręczniki, 21 kubki,
naczynia, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 25
odzież, odzież męska, damska i dziecięca, koszulki z krótkim rękawem, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, nakrycia głowy, 28 śmieszne
gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, zabawki, przytulanki w postaci zwierząt, maskotki, 35 marketing internetowy, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych,
produkcja materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, publikowanie tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, redagowanie
tekstów reklamowych, reklamy online, udzielanie informacji związanych z reklamą, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe online, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji
produktów, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, opracowywanie statystyk biznesowych, opracowywanie
statystyk gospodarczych, zestawienia statystyczne, analizy i raporty
statystyczne, opracowywanie statystyk handlowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: akcesoria do biżuterii, biżuteria, biżuteria
i wyroby jubilerskie, breloczki do kluczy, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], torby papierowe,
torby na zakupy z tworzywa sztucznego, artykuły biurowe, artykuły
papiernicze do pisania, długopisy kolorowe, kołonotatniki, naklejki,
notatniki, notesy, organizery osobiste, pamiętniki, dzienniki, przybory szkolne [artykuły piśmiennej, terminarze, zakładki do książek,
zeszyty, artykuły piśmiennicze, wyroby przeznaczone do wymazywania, broszury, drukowane materiały, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały
piśmienne, fiszki, kalendarze, książki, plakaty reklamowe, podręczniki, kubki, naczynia, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, odzież, odzież męska, damska i dziecięca, koszulki z krótkim
rękawem, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, nakrycia głowy, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, zabawki, przytulanki w postaci zwierząt, maskotki, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, pisanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], publikacja materiałów edukacyjnych,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism: publikowanie tekstów, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi pisania tekstów, usługi
w zakresie publikowania online, organizowanie i prowadzenie wykładów, produkcja szkoleniowych filmów wideo, kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie
bankowości, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, prowadzenie kursów edukacyjnych,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, warsztaty w celach
szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, zapewnianie szkoleń online, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, prowadzenie
konferencji biznesowych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, szkolenia biznesowe, udostępnianie informacji dotyczących
szkoleń, usługi edukacyjne i szkoleniowe.

(111) 342027
(220) 2021 01 11
(210) 523008
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) POLIMARKY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RESGREEN
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 17 tworzywa
sztuczne półprzetworzone.
(111) 342028
(151) 2021 05 04

(220) 2020 12 03
(441) 2021 01 11

(210) 521679

Nr 23/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) ZOMERFELD TOMASZ RAWFIELD, Prochowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RunCafé
(540)

(591) brązowy
(531) 26.13.25, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, reklama, sprzedaż obwoźna
kanapek, wyrobów piekarniczych, cukierniczych, kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych z wyjątkiem piwa, 43 kawiarnie, cukiernie,
restauracje, bary, gastronomia obwoźna.
(111) 342029
(220) 2020 12 03
(151) 2021 05 27
(441) 2021 01 25
(732) PUTOWSKI MARCIN PUHP SEVEN, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medi Cleaner SILVER
(540)

(210) 521682

(591) czerwony, niebieski, srebrny, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia podłóg, 5 środki do oczyszczania powietrza, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty
do dezynfekcji powietrza, 37 dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń,
dezynfekowanie pomieszczeń w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej.
(111) 342030
(220) 2020 12 03
(151) 2021 06 02
(441) 2021 01 25
(732) KRÓL RENATA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Program Królów
(540)

(210) 521683

(591) biały, czarny, niebieski, zielony, żółty, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 44 usługi gabinetów odchudzania, planowanie programów odchudzających, usługi w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi w zakresie kuracji odchudzających, planowanie
i nadzorowanie diet odchudzających, świadczenie usług w zakresie
programów odchudzania, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, doradztwo żywieniowe, poradnictwo żywieniowe,
usługi doradztwa żywieniowego, konsultacje z dziedziny żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, usługi doradcze
w zakresie żywienia, doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania,
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo
dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi świadczone
przez dietetyków, usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne
doradztwo związane z dietą, usługi doradcze w zakresie dietetyki,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania.
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(111) 342031
(220) 2020 12 03
(210) 521684
(151) 2021 05 27
(441) 2021 01 25
(732) OTFINOWSKI.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drewnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTFINOWSKI.com szpachlowanie & malowanie
(540)

(591) biały, szary, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa pomieszczeń, budownictwo, budownictwo lądowe, konstrukcja i naprawa budynków, malowanie budynków, malowanie, malowanie
domów, malowanie i lakierowanie, malowanie i prace dekoratorskie
w budynkach, malowanie natryskowe, malowanie powierzchni budynków, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,
powlekanie [malowanie], rozbiórka budynków, usługi rozbiórkowe,
usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, usługi w zakresie
rozbiórek, wyrównywanie betonu.
(111) 342032
(220) 2020 12 03
(210) 521686
(151) 2021 05 24
(441) 2021 01 18
(732) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Comarch EOS
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, programy komputerowe, platformy
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie do obsługi
spraw w urzędzie w formie elektronicznej, oprogramowanie do komunikacji z urzędem w formie elektronicznej, oprogramowanie
do zarządzania komunikacją w formie elektronicznej, oprogramowanie do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zarządzania
danymi, oprogramowanie do zarządzania urzędem, oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie do zarządzania projektami, oprogramowanie do zarządzania finansami,
oprogramowanie do planowania zasobów urzędu, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące: oprogramowanie do obsługi
spraw w urzędzie w formie elektronicznej, oprogramowanie do komunikacji z urzędem w formie elektronicznej, oprogramowanie
do zarządzania komunikacją w formie elektronicznej, oprogramowanie do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zarządzania
danymi, oprogramowanie do zarządzania urzędem, oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie do zarządzania projektami, oprogramowanie do zarządzania finansami,
oprogramowanie do planowania zasobów urzędu.
(111) 342033
(220) 2020 12 03
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 25
(732) Banco Santander, S.A., Santander (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sandi
(540)

(210) 521690

(591) turkusowy, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, dostarczanie informacji
z dziedziny bankowości i finansów osobistych, 42 platforma jako
usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania dla asystentów osobistych z zakresu bankowości i finansów osobistych, platforma jako usługa [PaaS] z oprogramowaniem komputerowym
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do wolnostojących urządzeń informacyjnych sterowanych głosem
i urządzeń będących osobistymi asystentami w dziedzinie bankowości i finansów osobistych, platforma jako usługa [PaaS] z oprogramowaniem komputerowym do zarządzania personalnymi informacjami
finansowymi, udostępnianie oprogramowania on-line nie do pobrania, obejmującego technologię tekstową sms, która umożliwia czatbotowi (programowi do automatycznej komunikacji) bezpośrednią
interakcję z klientami bankowymi poprzez przetwarzanie języka naturalnego w dziedzinie bankowości i finansów osobistych, udostępnianie strony internetowej z technologią tekstową sms, która umożliwia klientom bankowym bezpośrednią interakcję z chatbotem
(program do automatycznej komunikacji) poprzez przetwarzanie
języka naturalnego w dziedzinie bankowości i finansów osobistych,
udostępnienie internetowej aplikacji systemowej, nie do pobrania,
opartej na technologii tekstowej sms, która umożliwia klientom
bankowym bezpośrednią interakcję z chatbotem (program do automatycznej komunikacji) poprzez przetwarzanie języka naturalnego
w dziedzinie bankowości i finansów osobistych.

(111) 342034
(220) 2020 12 03
(210) 521691
(151) 2021 05 27
(441) 2021 01 25
(732) MR JOB AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MR JOB
(510), (511) 35 usługi związane z personelem, selekcja i rekrutacja
personelu, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, leasing pracowniczy, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej,
usługi w zakresie pracowników tymczasowych, tymczasowe wyznaczenie pracowników, wyszukiwanie miejsc pracy, usługi w zakresie
wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi rekrutacji personelu i zarządzania zasobami ludzkimi świadczone za pomocą globalnej sieci
komputerowej i mediów społecznościowych, doradztwo w zakresie
pośrednictwa pracy, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), konsultacje w zakresie zatrudnienia, doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo
w zakresie zasobów ludzkich, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie rekrutacji i zarządzania personelem, zarządzanie personelem,
dobór personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, obsługa kadrowa przedsiębiorstw,
analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych
wymagań względem tego pracownika, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji na tematy kadrowe, zasobów ludzkich i zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi informacyjne dotyczące stanowisk
pracy i kariery zawodowej, usługi w zakresie rejestrowania pracowników, usługi w zakresie relokacji pracowników, przeprowadzanie
programów motywacyjnych dla pracowników, prowadzenie portalu
internetowego oraz profili w sieciach społecznościowych o tematyce zarządzania personelem, rekrutacji personelu, obsługi kadrowej
i zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, usługi reklamowe związane
z rekrutacją personelu.
(111) 342035
(220) 2020 12 03
(210) 521693
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) TSEN-TATULA EDYTA SPHERICONCEPT, Michałowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Go Rehab
(540)

(591) biały, zielony, szary
(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 342036
(151) 2021 05 18

(220) 2020 12 03
(441) 2021 02 01

(210) 521694
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(732) WÓJTOWICZ ANITA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻOWA WIEŻA
(540)

(591) różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 drukowane karty informacyjne, książki edukacyjne,
książki dla dzieci, książki z zadaniami dla dzieci, książki z obrazkami,
książki z opowiadaniami, książki z grafiką, afisze, plakaty, drukowane
opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
materiały ilustracyjne, karty drukowane, naklejki, karty do kolekcjonowania, zakładki do książek, zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, zakładki papierowe do książek, zakładki, zakładki do stron,
20 skrzynki na zabawki, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], skrzynki i pudełka na zabawki, pudełka na zabawki [meble], 28 zabawki edukacyjne, zabawki
dla dzieci, zabawki wykonane z drewna, układanki [puzzle], zabawki
w postaci puzzli, zabawki w kształcie zwierząt, zabawki sprzedawane
w formie zestawów, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych,
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry memory [gry pamięciowe],
gry quizowe, gry planszowe, karty do gry, karty do gry i gry w karty,
gry karciane.
(111) 342037
(220) 2020 12 03
(210) 521695
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) WÓJTOWICZ ANITA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Różowa Wieża
(510), (511) 16 drukowane karty informacyjne, książki edukacyjne,
książki dla dzieci, książki z zadaniami dla dzieci, książki z obrazkami,
książki z opowiadaniami, książki z grafiką, afisze, plakaty, drukowane
opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
materiały ilustracyjne, karty drukowane, naklejki, karty do kolekcjonowania, zakładki do książek, zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, zakładki papierowe do książek, zakładki, zakładki do stron,
20 skrzynki na zabawki, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], skrzynki i pudełka na zabawki, pudełka na zabawki [meble], 28 zabawki edukacyjne, zabawki
dla dzieci, zabawki wykonane z drewna, układanki [puzzle], zabawki
w postaci puzzli, zabawki w kształcie zwierząt, zabawki sprzedawane
w formie zestawów, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych,
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry memory [gry pamięciowe],
gry quizowe, gry planszowe, karty do gry, karty do gry i gry w karty,
gry (karty do-), gry karciane.
(111) 342038
(220) 2020 12 03
(210) 521696
(151) 2021 05 24
(441) 2021 01 18
(732) CHACIEWICZ HANNA, Otwock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIDERKLIMATY
(510), (511) 35
promocja sprzedaży, informacje
na temat sprzedaży produktów, organizowanie pokazów handlowych, usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/
lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi sklepu w zakresie
sprzedaży następujących towarów: wyrobów cukierniczych i piekarniczych, pudełek kartonowych do pakowania, artykułów piśmiennych,
ozdób do ołówków, papeterii, książek, komiksów, albumów, widokówek, kart okolicznościowych, fotografii, reprodukcji graficznych, plakatów, kalendarzy, zakładek do książek, okładek na książki, torebek
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do pakowania, zabawek, maskotek, gier, układanek, puzzli, figurek
do zabawy, figurek z drewna, pudełek z drewna, ozdób ściennych
z drewna, koszy ozdobnych z wikliny, kart do gry, balonów, artykułów
sportowych, etui na smartfony, etui na karty kredytowe, etui na okulary, smyczy do okularów, portfeli, toreb, toreb na zakupy, plecaków,
parasoli, talerzy pamiątkowych, medali pamiątkowych, breloczków,
kółek do kluczy, etui na klucze, smyczy (pasków do noszenia), pamięci USB, podkładek pod myszy komputerowe, wyrobów ze szkła, porcelany, fajansu do użytku w gospodarstwie domowym, pojemników
do użytku w gospodarstwie domowym, naczyń ze szkła, porcelany
i fajansu, kubków, szklanek, filiżanek, ozdób ceramicznych, dekoracji
wiszących, ozdób do ubrań, podkładek z tektury pod szklanki, obrusów papierowych i niepapierowych, bieżników stołowych, serwetek,
ściereczek tekstylnych, ozdób choinkowych, plakietek ozdobnych,
ozdób do ubrań, ozdób kartonowych na artykuły spożywcze, proporczyków z papieru, potpourri, kadzidełek, świec, świec elektrycznych,
świec LED, świec okolicznościowych, świec wotywnych, lampionów
na świece, lamp oświetleniowych, świeczników-lichtarzy, świeczników, sztucznych girland i wieńców, wieńców z suszonych ziół i kwiatów do dekoracji, doniczek, kwiatów sztucznych, kwiatów suszonych,
przyborów szkolnych [artykuły piśmienne], etui na przybory do pisania, piórników, linijek, kalkomanii, ozdobnych modeli wykonanych
z drewna, modeli dekoracyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych,
bibelotów wykonanych z drewna, metali nieszlachetnych, gipsu,
szkła, porcelany, modeli architektonicznych z drewna, metali nieszlachetnych, gipsu, papieru i tektury, koszulek, bluz, szalików, apaszek,
pasków (odzież), czapek, opasek na głowę (odzież), daszków przeciwsłonecznych, chust, opakowań na prezenty świąteczne, sztucznych
wieńców i girland bożonarodzeniowych, 45 usługi prawne z zakresu
zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw
licencyjnych, udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw
własności przemysłowej i praw autorskich.

(111) 342039
(220) 2020 12 03
(210) 521697
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) FLOREK RYSZARD PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Łosie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SANKOLANDIA
(510), (511) 37 usługi stacji obsługi stoków narciarskich i torów saneczkowych, usługi w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy urządzeń dotyczących sportów zimowych, usługi w zakresie sztucznego
naśnieżania stoków, naprawa sprzętu sportowego, 39 usługi w zakresie prowadzenia parkingów, organizowanie wycieczek i wczasów,
41 usługi w zakresie kształcenia praktycznego w zakresie sportów
zimowych, usługi edukacyjne, w tym edukacja sportowa, usługi
rozrywkowe, usługi sportowe, w tym usługi świadczone przez parki sportowe, szkolenia sportowe, zajęcia sportowe, organizowanie
zajęć, zawodów i imprez sportowych, wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, szkolenia nauczycieli i zawodników sportowych, organizowanie obozów
sportowych, instruktaż w zakresie sportów zimowych, informacja
sportowa, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, udostępnianie
stoków narciarskich i saneczkowych, place zabaw dla dzieci, usługi
parku rozrywki, organizowanie festynów, imprez rozrywkowych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, udzielanie informacji
na temat imprez i wydarzeń sportowych i rozrywkowych.
(111) 342040
(220) 2020 12 03
(210) 521699
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 25
(732) LEWANDOWSKI WOJCIECH CGARTISTS, CzechowiceDziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R reklama PROSTO
(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
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(510), (511) 35 promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama,
reklama banerowa, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama korespondencyjna, 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
w Internecie dla osób trzecich, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama zewnętrzna, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja).

(111) 342041
(220) 2020 12 03
(210) 521701
(151) 2021 05 24
(441) 2021 01 18
(732) LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KASZTELAŃSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 342042
(220) 2020 12 01
(210) 521639
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 04
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Durango
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
(111) 342043
(220) 2020 12 01
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) Sebang Global Battery CO., Ltd., Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBAL G
(540)

(210) 521602

(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08
(510), (511) 9 baterie, akumulatory elektryczne, ogniwa galwaniczne,
baterie elektryczne do pojazdów, ogniwa mokre, baterie z ciekłym
elektrolitem, baterie elektryczne, baterie do oświetlania, baterie zapłonowe, akumulatory zapłonowe, akumulatory rozruchowe, ogniwa
wtórne, akumulatory kwasowo-ołowiowe do zastosowań motoryzacyjnych i do zastosowań w głębokim cyklu pracy, akumulatory kwasowo-ołowiowe głębokiego rozładowania, akumulatory do samochodów, baterie do ponownego ładowania, baterie litowo-jonowe.
(111) 342044
(220) 2020 12 01
(210) 521640
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 04
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Flutik
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
(111) 342045
(220) 2020 12 01
(210) 521641
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 04
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Flutrix
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.
(111) 342046
(151) 2021 05 13

(220) 2020 12 01
(441) 2021 01 04

(210) 521642
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(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gabor
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
(111) 342047
(220) 2020 12 01
(210) 521644
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 04
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Goldon
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
(111) 342048
(220) 2020 12 01
(210) 521645
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 04
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gostar
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
(111) 342049
(220) 2020 12 01
(210) 521646
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 04
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lagor
(510), (511) 1 środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom.
(111) 342050
(220) 2020 12 01
(210) 521647
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 04
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) La Zina
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(111) 084779
(111) 084780
(111) 084781
(111) 084782
(111) 084783
(111) 084784
(111) 084785
(111) 087959
(111) 088435
(111) 158071
(111) 158080
(111) 158119
(111) 158405
(111) 159015
(111) 159868
(111) 160097
(111) 160098
(111) 161125
(111) 161151
(111) 161165
(111) 161191
(111) 161203
(111) 161240
(111) 161597
(111) 161667
(111) 161746
(111) 162375
(111) 162613
(111) 165182
(111) 165183
(111) 165471
(111) 166340
(111) 168301
(111) 168441

(180) 2031 11 20
(180) 2031 11 20
(180) 2031 11 20
(180) 2031 11 20
(180) 2031 11 20
(180) 2031 11 20
(180) 2031 11 20
(180) 2031 11 20
(180) 2031 06 18
(180) 2031 07 31
(180) 2031 05 24
(180) 2031 05 24
(180) 2031 02 09
(180) 2031 07 23
(180) 2031 10 01
(180) 2031 08 13
(180) 2031 08 13
(180) 2031 09 20
(180) 2031 10 01
(180) 2031 10 08
(180) 2031 10 23
(180) 2031 10 26
(180) 2031 12 03
(180) 2031 08 09
(180) 2031 10 04
(180) 2031 12 03
(180) 2031 08 04
(180) 2031 08 02
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 05
(180) 2031 07 31
(180) 2031 06 18
(180) 2031 10 10
(180) 2031 03 28

(111) 245898
(111) 248469
(111) 248966
(111) 249399
(111) 249933
(111) 250406
(111) 250407
(111) 250535
(111) 250567
(111) 250734
(111) 250762
(111) 250821
(111) 250918
(111) 250919
(111) 251120
(111) 251247

(180) 2031 02 03
(180) 2031 10 19
(180) 2031 03 29
(180) 2031 01 31
(180) 2031 08 12
(180) 2031 06 27
(180) 2031 06 27
(180) 2031 08 03
(180) 2031 03 28
(180) 2031 08 06
(180) 2031 08 29
(180) 2031 07 18
(180) 2031 08 10
(180) 2031 08 10
(180) 2031 09 01
(180) 2030 09 17

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) 042903
(111) 073446
(111) 073908
(111) 074157
(111) 074271
(111) 074394
(111) 074491
(111) 074494
(111) 074495
(111) 074659
(111) 074784
(111) 074811
(111) 074886
(111) 075803
(111) 076000
(111) 078576
(111) 081005
(111) 082235

(180) 2031 10 05
(180) 2031 06 18
(180) 2031 08 14
(180) 2031 06 18
(180) 2031 08 08
(180) 2031 09 16
(180) 2031 06 18
(180) 2031 06 18
(180) 2031 06 18
(180) 2031 06 18
(180) 2031 09 06
(180) 2031 09 23
(180) 2031 08 02
(180) 2031 08 02
(180) 2031 09 23
(180) 2031 12 17
(180) 2031 12 19
(180) 2031 12 11

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

Nr 23/2021
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla towarów: 41: usługi polegające na organizowaniu pokazów o charakterze edukacyjnym towarzyszące
imprezom wystawienniczym, usługi w zakresie edukacji i nauczania,
usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia konferencji, kongresów, konkursów, seminariów
i sympozjów, usługi w zakresie doradztwa zawodowego w zakresie
edukacji lub kształcenia.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla towarów: 35: reklamy, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
internetowe usługi reklamowe,
rozpowszechnianie ogłoszeń oraz
tekstów reklamowych, wynajmo-

Nr 23/2021
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(111) 251426
(111) 251473
(111) 251751
(111) 252092
(111) 252200
(111) 252292
(111) 252297
(111) 252299
(111) 252324
(111) 252441
(111) 252482

(180) 2031 07 11
(180) 2031 07 20
(180) 2031 07 27
(180) 2031 08 04
(180) 2031 09 16
(180) 2031 07 31
(180) 2031 07 31
(180) 2031 07 31
(180) 2031 08 18
(180) 2031 08 31
(180) 2031 04 14

(111) 252767
(111) 252892
(111) 252893
(111) 252894
(111) 252896
(111) 252967
(111) 253198
(111) 253258
(111) 253483
(111) 253484
(111) 253485
(111) 253612
(111) 253627
(111) 253628
(111) 253629
(111) 253630
(111) 253631
(111) 253632
(111) 254392
(111) 254566
(111) 254639
(111) 254682
(111) 254767
(111) 254820
(111) 254847
(111) 254928
(111) 254929
(111) 254930
(111) 255177
(111) 255468

(180) 2031 11 14
(180) 2031 10 13
(180) 2031 10 13
(180) 2031 10 13
(180) 2031 10 13
(180) 2031 08 04
(180) 2031 10 19
(180) 2031 10 14
(180) 2031 09 12
(180) 2031 09 12
(180) 2031 09 12
(180) 2031 12 02
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 07 18
(180) 2031 11 09
(180) 2031 08 12
(180) 2031 12 06
(180) 2032 01 20
(180) 2031 07 31
(180) 2031 12 14
(180) 2031 10 13
(180) 2031 10 13
(180) 2031 10 13
(180) 2031 12 06
(180) 2031 12 06

wanie powierzchni na cele reklamowe, usługi promocji sprzedaży
dla osób trzecich, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, sortowanie danych w bazach komputerowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych,
systematyzacja komputerowych
baz danych, badanie rynku, badania opinii publicznej, sondaże
opinii; 42: usługi grafików, projektowanie graficzne, projektowanie
opakowań, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, administrowanie
stronami internetowymi, usługi
programowania komputerowego, administrowanie sieciowymi
stronami komputerowymi, projektowanie systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 9: komputery, oprogramowanie komputerowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 255748
(111) 255749
(111) 256076
(111) 256077
(111) 256808
(111) 256998
(111) 257307
(111) 259751
(111) 261304
(111) 261305
(111) 262411
(111) 262557
(111) 263826
(111) 263827
(111) 264009

(180) 2032 02 03
(180) 2032 02 03
(180) 2031 09 30
(180) 2031 09 30
(180) 2032 01 09
(180) 2031 10 24
(180) 2031 09 13
(180) 2032 01 20
(180) 2031 07 28
(180) 2031 07 28
(180) 2031 06 27
(180) 2031 08 12
(180) 2031 02 11
(180) 2031 02 11
(180) 2031 04 08

(111) 264752
(111) 266049
(111) 266050
(111) 267305
(111) 272606
(111) 315030
(111) 323875

(180) 2032 01 20
(180) 2031 07 22
(180) 2031 07 22
(180) 2031 01 10
(180) 2031 10 12
(180) 2031 07 31
(180) 2031 07 29

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 9: alarmy, alarmy
antywłamaniowe, czujniki, sterowniki elektroniczne( mikroprocesorowe) do sterowania dowolnymi urządzeniami elektrycznymi
i elektronicznymi, instalacje przeciwwłamaniowe, elektroniczne
urządzenia kontrolno - sterujące,
pomiarowe, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interfejsy
komputerowe,
komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, urządzenia i sterowniki do komunikacji wewnętrznej, mierniki,
mikroprocesory, procesory, programy komputerowe, programy
sterujące komputerowe nagrane,
ściemniacze oświetlenia, tablice
sterownicze, urządzenia do: pomiarów precyzyjnych, przetwarzania informacji, zdalnego sterowania, pomiarowe, woltomierze,
wyłączniki zdalnie sterowane.
Prawo przedłużono w całości
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) 457011
(210) 516990
(210) 416417
(210) 376829
(210) 461905
(210) 501415
(210) 510087
(210) 516519
(210) 516877
(210) 517221

U
U
22/2013
03/2011
23/2016
U
U
U
U
U

(210) 519663
(210) 520004
(210) 521710
(210) 521712
(210) 521714
(210) 521788
(210) 522853
(210) 523795
(210) 524536
(210) 517796

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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) 472237
(210) 472518
(210) 506294
(210) 512757
(210) 515411
(210) 503908
(210) 519338
(210) 521349
(210) 521503
(210) 522845
(210) 524557
(210) 524558
(210) 524559
(210) 524560
(210) 524562
(210) 524563
(210) 524564
(210) 524582
(210) 524583
(210) 524584
(210) 524585
(210) 524587
(210) 524588
(210) 524589
(210) 524590
(210) 524591
(210) 524592
(210) 524593
(210) 524594
(210) 524595
(210) 524596
(210) 524597
(210) 524598
(210) 524599
(210) 524600

U
U
ZT53/2019
ZT23/2020
ZT39/2020
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 524601
(210) 524602
(210) 524603
(210) 524604
(210) 524632
(210) 524759
(210) 524874
(210) 524886
(210) 524940
(210) 525065
(210) 525066
(210) 525067
(210) 525069
(210) 525116
(210) 525117
(210) 525164
(210) 525183
(210) 525217
(210) 525219
(210) 525298
(210) 525676
(210) 525710
(210) 526162
(210) 526202
(210) 526500
(210) 526502
(210) 526527
(210) 526790
(210) 526791
(210) 527005
(210) 527030
(210) 527031
(210) 527143
(210) 527350

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

DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 419370
(210) 460320
(210) 472341
(210) 476514
(210) 478050
(210) 484065
(210) 487897
(210) 493576
(210) 496142
(210) 498080
(210) 498339
(210) 498924
(210) 499180
(210) 499351

01/2014
26/2016
17/2020
28/2020
05/2020
06/2020
31/2020
06/2019
14/2019
03/2020
10/2020
08/2020
28/2019
12/2020

(210) 499965
(210) 501525
(210) 501623
(210) 502062
(210) 502729
(210) 503103
(210) 503149
(210) 503979
(210) 504014
(210) 504041
(210) 504215
(210) 504218
(210) 504270
(210) 504339

05/2020
33/2019
12/2020
19/2020
01/2020
11/2020
01/2020
41/2019
49/2019
26/2020
03/2020
03/2020
04/2020
04/2020

(210) 504355
(210) 504588
(210) 504670
(210) 504818
(210) 505324
(210) 505456
(210) 505778
(210) 505808
(210) 505890
(210) 505902
(210) 505905
(210) 506024
(210) 506079
(210) 506152
(210) 506155
(210) 506350
(210) 506460
(210) 506548
(210) 506612
(210) 506616
(210) 506777
(210) 506782
(210) 506793
(210) 506835
(210) 506842
(210) 506896
(210) 506911
(210) 506914
(210) 506924
(210) 506930
(210) 506934
(210) 506938
(210) 506970
(210) 507038
(210) 507044
(210) 507165
(210) 507170
(210) 507185
(210) 507261
(210) 507389
(210) 507402
(210) 507410
(210) 507414
(210) 507489
(210) 507493
(210) 507495
(210) 507621
(210) 507623
(210) 507652
(210) 507684
(210) 507691
(210) 507693
(210) 507694
(210) 507772
(210) 507853
(210) 507855
(210) 507901
(210) 507905
(210) 507906
(210) 507911
(210) 507922
(210) 507924
(210) 507999
(210) 508122
(210) 508131
(210) 508250
(210) 508262

08/2020
09/2020
10/2020
05/2020
05/2020
49/2019
07/2020
08/2020
08/2020
13/2020
07/2020
05/2020
05/2020
09/2020
02/2020
53/2019
51/2019
06/2020
07/2020
01/2020
04/2020
02/2020
04/2020
53/2019
05/2020
52/2019
21/2020
52/2019
05/2020
05/2020
01/2020
04/2020
04/2020
08/2020
08/2020
10/2020
05/2020
06/2020
06/2020
03/2020
06/2020
09/2020
09/2020
02/2020
01/2020
11/2020
06/2020
03/2020
09/2020
05/2020
03/2020
03/2020
03/2020
04/2020
11/2020
04/2020
08/2020
04/2020
04/2020
05/2020
04/2020
04/2020
06/2020
04/2020
11/2020
10/2020
04/2020

Nr 23/2021
(210) 508420
(210) 508502
(210) 508504
(210) 508505
(210) 508512
(210) 508513
(210) 508515
(210) 508518
(210) 508547
(210) 508548
(210) 508559
(210) 508569
(210) 508604
(210) 508606
(210) 508630
(210) 508678
(210) 508711
(210) 508712
(210) 508774
(210) 508777
(210) 508801
(210) 508806
(210) 508809
(210) 508813
(210) 508814
(210) 508854
(210) 509555
(210) 509580
(210) 509947
(210) 510337
(210) 512603
(210) 512648
(210) 512662
(210) 512709
(210) 512711
(210) 512712
(210) 512713
(210) 512717
(210) 512754
(210) 512762
(210) 512791
(210) 512793
(210) 512800
(210) 512834
(210) 512838
(210) 512881
(210) 512891
(210) 512974
(210) 513051
(210) 513082
(210) 513185
(210) 513193
(210) 513200
(210) 513227
(210) 513246
(210) 513247
(210) 513249
(210) 513299
(210) 513343
(210) 513353
(210) 513382
(210) 513541
(210) 513572
(210) 513682
(210) 513727
(210) 513728
(210) 513729

21/2020
15/2020
10/2020
10/2020
12/2020
07/2020
12/2020
07/2020
23/2020
23/2020
07/2020
06/2020
08/2020
13/2020
18/2020
13/2020
12/2020
06/2020
09/2020
08/2020
08/2020
08/2020
08/2020
08/2020
08/2020
16/2020
10/2020
10/2020
19/2020
20/2020
28/2020
31/2020
25/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
29/2020
23/2020
29/2020
22/2020
22/2020
23/2020
24/2020
29/2020
23/2020
24/2020
29/2020
24/2020
26/2020
29/2020
25/2020
25/2020
27/2020
26/2020
26/2020
24/2020
26/2020
25/2020
31/2020
25/2020
27/2020
26/2020
29/2020
29/2020
29/2020
29/2020

Nr 23/2021
(210) 513812
(210) 513816
(210) 513894
(210) 513943
(210) 513944
(210) 514017
(210) 514041
(210) 514074
(210) 514121
(210) 514198
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28/2020
28/2020
28/2020
28/2020
28/2020
28/2020
31/2020
31/2020
30/2020
29/2020

(210) 514200
(210) 514232
(210) 514233
(210) 514395
(210) 514449
(210) 514450
(210) 514605
(210) 514614
(210) 515034

29/2020
30/2020
30/2020
29/2020
29/2020
29/2020
30/2020
30/2020
31/2020

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) 053571 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 064603 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 069613 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 073679 A. Wykreślono: WYETH HOLDINGS LLC, MADISON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 073900 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 075118 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 077324 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 078656 A. Wykreślono: R. SEELIG & HILLE OHG, DÜSSELDORF, Niemcy; Wpisano: R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Niemcy.
(111) 078657 A. Wykreślono: R. SEELIG & HILLE OHG, DÜSSELDORF, Niemcy; Wpisano: R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Niemcy.
(111) 079373 A. Wykreślono: R. SEELIG & HILLE OHG, DÜSSELDORF, Niemcy; Wpisano: R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Niemcy.
(111) 103267 A. Wykreślono: UNILEVER N. V. ;, ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 105960 A. Wykreślono: UNILEVER N.V. ;, ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 106746 A. Wykreślono: R. SEELIG & HILLE OHG, DÜSSELDORF, Niemcy; Wpisano: R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Niemcy.
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(111) 108783 A. Wykreślono: Wyeth Holdings LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 109032 A. Wykreślono: Wyeth Holdings LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 114383 A. Wykreślono: Wyeth Holdings LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 124808 A. Wykreślono: „AGRO-STAR” TADEUSZ NOGAJ
Spółka Jawna, Kalisz, Polska; Wpisano: AGRO-STAR TADEUSZ NOGAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 250015806.
(111) 124834 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 126867 A. Wykreślono: „AGRO-STAR” TADEUSZ NOGAJ
Spółka Jawna, Kalisz, Polska; Wpisano: AGRO-STAR TADEUSZ NOGAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 250015806.
(111) 135793 A. Wykreślono: Telekomunikacja Polska S.A.,
Warszawa, Polska; Wpisano: ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012100784.
(111) 147473 A. Wykreślono: MEGLIO S.R.L., Mediolan, Włochy; Wpisano: BOLTON MANITOBA S.P.A., Mediolan, Włochy.
(111) 150839 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 150840 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 178943 A. Wykreślono: KRONOPLUS LIMITED, Nikozja,
Cypr; Wpisano: KRONOPLUS LIMITED, Mosta, Malta.
(111) 190601 A. Wykreślono: „AGRO-STAR” Tadeusz Nogaj
Spółka Jawna, Kalisz, Polska 250015806; Wpisano: AGRO-STAR TADEUSZ NOGAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 250015806.
(111) 191870 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 221259 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 229112 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 236392 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 242253 A. Wykreślono: „PHOENIX PRESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 242253 A. Wykreślono: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203; Wpisano: WYDAWNICTWO
BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 242332 A. Wykreślono: PHOENIX PRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wrocław, Polska;
Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
142734203.
(111) 242332 A. Wykreślono: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
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TOWA, Warszawa, Polska 142734203; Wpisano: WYDAWNICTWO
BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 242333 A. Wykreślono: PHOENIX PRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wrocław, Polska;
Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
142734203.
(111) 242333 A. Wykreślono: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203; Wpisano: WYDAWNICTWO
BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 243038 A. Wykreślono: UNIT4 BUSINESS SOFTWARE
HOLDING B.V., Utrecht, Holandia; Wpisano: UNIT4 BUSINESS SOFTWARE HOLDING B.V., SLIEDRECHT, Holandia.
(111) 249513 A. Wykreślono: KEA SPÓŁKA JAWNA I. B. BASZAK, Wrocław, Polska 930059370; Wpisano: KEA INVEST I.B. BASZAK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, Polska 367433080.
(111) 249514 A. Wykreślono: KEA SPÓŁKA JAWNA I. B. BASZAK, Wrocław, Polska 930059370; Wpisano: KEA INVEST I.B. BASZAK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, Polska 367433080.
(111) 249515 A. Wykreślono: KEA SPÓŁKA JAWNA I. B. BASZAK, Wrocław, Polska 930059370; Wpisano: KEA INVEST I.B. BASZAK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, Polska 367433080.
(111) 256149 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 257692 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 264352 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 265070 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 265208 A. Wykreślono: NAGASSTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jedlicze B, Polska 101512199; Wpisano: FOOD GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101098682.
(111) 265209 A. Wykreślono: NAGASSTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jedlicze B, Polska 101512199; Wpisano: FOOD GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101098682.
(111) 273955 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 273957 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 278883 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 280277 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 283817 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 290242 A. Wykreślono: Unilever. N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 291885 A. Wykreślono: MEGLIO S.R.L., Mediolan, Włochy; Wpisano: BOLTON MANITOBA S.P.A., MEDIOLAN, Włochy.
(111) 292834 A. Wykreślono: Unilever. N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 309907 A. Wykreślono: MEGLIO S.R.L., Mediolan, Włochy; Wpisano: BOLTON MANITOBA S.P.A., Mediolan, Włochy.
(111) 311873 A. Wykreślono: MEGLIO S.R.L., Mediolan, Włochy; Wpisano: BOLTON MANITOBA S.P.A., Mediolan, Włochy.
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(111) 322761 A. Wykreślono: Zentiva Group, a.s., Praga, Czechy; Wpisano: ZENTIVA GROUP A.S., Praga, Czechy.

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) 1439526
(540) HONEYTISER
(531) CFE: 03.13.04, 29.01.12
(511) 30, 32
(732) Honeytiser GmbH, Kainisch, A-8984 Bad Mitterndorf (AT)
(151) 2018 08 10
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
(111) 1453286
(540) wework
(531) CFE: 27.05.01
(732) WeWork Companies LLC,
115 West 18th Street, New York NY 10011 (US)
(151) 2019 01 23
(441) 2019 03 18
(111) 1478771
(540) S&I Corp.
(531) CFE: 24.17.25, 27.05.10, 29.01.12

(511) 35, 36, 43
(581) 2019 02 28
(511) 35, 36, 37, 38,
39, 41, 42, 43, 44

(732) S&I Corp.,
150, Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seoul 07789 (KR)
(151) 2019 04 09
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1494800
(540) BY WE
(511) 9, 16, 35, 36, 43
(732) WeWork Companies LLC,
115 West 18th Street, New York NY 10011 (US)
(151) 2019 05 03
(441) 2019 11 12
(581) 2019 10 24
(111) 1518822
(540) CHUBI BOOM
(531) CFE: 27.05.01
(511) 35, 41, 43
(732) Bodnarchuk Taras Liubomyrovych,
vol. Tolstogo, bud. 3. kv. 8m. Ivanovo-Frankivsk 76018 (UA);
Kovalchuk Bogdan Petrovych, vul. Kvitkova, 16, s. Zagvizdia,
Tysmenitskyj r-nIvano-Frankivska obl. 77450 (UA);
Kovalchuk Mykola Petrovych, vul. Tolstogo, bud. 3 „A”,
kv. 2m. Ivano-Frankivsk 76018 (UA)
(151) 2019 10 02
(441) 2020 03 30
(581) 2020 03 12
(111) 1525649
(540) RaiffPay
(531) CFE: 24.11.25, 26.02.05, 26.13.25,
27.05.24, 29.01.13
(732) Raiffeisen Bank International AG,
Am Stadtpark 9, A-1030 Wien (AT)
(151) 2019 10 07
(441) 2021 01 04

(511) 9, 35, 36, 38, 42
(581) 2020 12 17

(111) 1564885
(531) CFE: 01.01.01, 25.07.01, 26.04.05
(511) 12, 28, 37
(732) DAIMLER AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart (DE)
(151) 2020 10 29
(441) 2021 01 04
(581) 2020 12 17
(111) 1565012
(540) AsiaKiss
(531) CFE: 05.05.20, 27.05.01
(511) 3, 35
(732) Komarova Galina Nikolaevna,
Lavrentieva street, 48-65, RU-602266 Murom city (RU)
(151) 2020 06 18
(441) 2021 01 04
(581) 2020 12 17
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(111) 1565210
(531) CFE: 19.07.01, 19.08.07
(511) 32, 33, 35, 39
(732) RG GAM Beteiligungen und Service KG,
Darmstädter Landstrasse 185, 60598 Frankfurt/Main (DE)
(151) 2020 08 25
(441) 2021 01 04
(581) 2020 12 17
(111) 1565290
(540) SILSEQ
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38., H-1106 Budapest (HU)
(151) 2020 07 23
(441) 2021 01 04
(111) 1565321
(540) reborn
(531) CFE: 24.15.01, 27.01.25, 27.05.01, 29.01.12

(511) 3, 5
(581) 2020 12 17
(511) 16, 17, 35,
39, 40, 42

(732) ExcelRise, 30 rue de Lubeck, F-75016 Paris (FR)
(151) 2020 10 09
(441) 2021 01 04
(581) 2020 12 17
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(111) 1565333
(540) TENDOCOLINN
(511) 5
(732) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom odgovornošću,
Šumatovačka 36, 11000 Beograd (RS)
(151) 2020 10 01
(441) 2021 01 04
(581) 2020 12 17
(111) 1565342
(540) CraftCore
(511) 19
(732) Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi No: 13, Üsküdar, TR-34662
İstanbul (TR)
(151) 2020 07 28
(441) 2021 01 04
(581) 2020 12 17

